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Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи 
договор за покупка на недвижим имот в полза на държавата, който ще бъде обявен за публична 
държавна собственост и ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на Министерството 
на труда и социалната политика. 
Имотът се намира в град Ловеч. Придобиването му е в изпълнение на инвестиция „Развитие на 
социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на 
проекта е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и 
солидарна икономика в шестте района за планиране в България. Това ще допринесе за тяхното 
модернизиране и дигитализиране и за развитие на регионален подход на политиката по 
социална и солидарна икономика. 
Финансирането е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.  

 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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РегионаленÊцентърÊзаÊпредприятиятаÊнаÊсоциалнатаÊиÊ
солидарнатаÊикономикаÊщеÊсеÊсъздадеÊвÊградÊЛовеч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ОтÊ 1Ê януариÊ 2023Ê г.Ê всичкиÊ работнициÊ иÊ служители,Ê наетиÊ наÊ пъленÊ работенÊ денÊ поÊ
трудовоÊ иÊ служебноÊ правоотношение,Ê трябваÊ даÊ бъдатÊ осигуряваниÊ най-малкоÊ върхуÊ
минималнатаÊ работнаÊ заплатаÊ -Ê 780Ê лв.Ê ЗаÊ земеделскитеÊ производителиÊ иÊ
самоосигуряващитеÊ сеÊ лицаÊ минималниятÊ месеченÊ размерÊ наÊ осигурителнияÊ доходÊ сеÊ
запазваÊ710Êлв“.ÊТоваÊ казаÊ вицепремиерътÊиÊминистърÊнаÊ трудаÊиÊ социалнатаÊ политикаÊ
ЛазарÊЛазаровÊпоÊвремеÊнаÊзаседаниеÊнаÊпарламентарнатаÊкомисияÊпоÊтруда,ÊсоциалнатаÊ
иÊ демографскатаÊ политикаÊ поÊ времеÊ наÊ коетоÊ отговориÊ наÊ въпросиÊ наÊ депутатиÊ поÊ
актуалниÊ теми.Ê „ЗаконодателствотоÊ даваÊ достатъчноÊ гаранцииÊ даÊ нямаÊ ощетениÊ лица“,Ê
обясниÊтой. 

ПоÊ тематаÊ заÊ минималнатаÊ заплатаÊ министърътÊ наÊ трудаÊ обясни,Ê чеÊ разчетитеÊ наÊ
министерствотоÊ заÊ новияÊ размерÊ отÊ 780Ê лв.Ê саÊ определениÊ наÊ базаÊ наÊ текущитеÊ
икономическиÊ показатели,Ê катоÊ инфлациятаÊ еÊ измеренаÊ спрямоÊ индекситеÊ наÊ
потребителскитеÊцени.ÊУвеличениетоÊнаÊнай-нискотоÊвъзнаграждениеÊзаÊтрудÊеÊсÊ20%ÊнаÊ
годишнаÊбазаÊиÊкомпенсираÊинфлациятаÊотÊначалотоÊнаÊ2022Êг.,ÊподчертаÊминистърÊЛазарÊ
Лазаров.ÊТойÊдобави,ÊчеÊщеÊбъдеÊсъздаденаÊработнаÊгрупаÊмеждуÊсоциалнитеÊпартньориÊ
иÊ заинтересованиÊ страни,Ê заÊ даÊ сеÊ обсъдиÊ въвежданетоÊ наÊ европейскатаÊ директиваÊ заÊ
адекватнитеÊминималниÊработниÊзаплатиÊвÊЕвропейскияÊсъюз. 

ВÊотговорÊнаÊвъпросÊзаÊенергийнатаÊбедностÊвицепремиерътÊпосочи,ÊчеÊтяÊ„неÊеÊкатегорияÊ
отÊсоциалнотоÊподпомагане"ÊиÊкъмÊмоментаÊнямаÊсоциалниÊплащанияÊнаÊтазиÊбаза.Ê
МинистърÊЛазаровÊдопълни,ÊчеÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊщеÊ
подкрепяÊобщинитеÊвÊпроцесаÊнаÊсъздаванетоÊнаÊНационалнаÊкартаÊнаÊсоциалнитеÊуслугиÊ
иÊидентифициранетоÊнаÊнеобходимитеÊуслугиÊнаÊтяхнатаÊтеритория.Ê„НационалнатаÊкартаÊ
наÊсоциалнитеÊуслугитеÊеÊпредпоставкаÊзаÊподкрепаÊнаÊдействиятаÊпоÊПрограмаÊ
„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“ÊзаÊмодернизиранетоÊиÊподобряванеÊнаÊдостъпносттаÊиÊ
качествотоÊнаÊсоциалнитеÊуслугиÊсъобразноÊпотребноститеÊнаÊхората,ÊкоитоÊсеÊнуждаятÊ
отÊподкрепаÊиÊгрижа“,ÊдобавиÊтой. 
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МинистърÊЛазаров:ÊОтÊ1ÊянуариÊработодателитеÊтрябваÊ
даÊосигуряватÊнаетитеÊработнициÊминимумÊвърхуÊ780Êлв. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
„ГарантиранетоÊнаÊправотоÊнаÊвсякоÊдетеÊдаÊживееÊвÊсемейнаÊсреда,ÊвключителноÊчрезÊ
предоставянеÊнаÊдостъпÊдоÊкачествениÊгрижиÊиÊуслугиÊспоредÊиндивидуалнитеÊ
потребности,ÊкактоÊиÊосигуряванетоÊнаÊстимулиращаÊиÊподкрепящаÊсредаÊзаÊдецатаÊиÊ
технитеÊсемейства,ÊсаÊсредÊосновнитеÊприоритетиÊвÊработатаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊ
трудаÊиÊсоциалнатаÊполитика“.ÊТоваÊказаÊзаместник-министърътÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊ
политикаÊНадяÊКлисурскаÊпоÊвремеÊнаÊработнаÊсрещаÊсÊръководителяÊнаÊотделÊ
„ПодкрепаÊзаÊмайчинотоÊиÊдетскоÊздраве“ÊвÊправителствотоÊнаÊШотландияÊКаролинÊ
УилсънÊиÊпредставителиÊнаÊфондацияÊ„ТръстÊзаÊсоциалнаÊалтернатива“. 

ВÊрамкитеÊнаÊсрещатаÊбяхаÊобсъдениÊопитътÊиÊпреодоленитеÊпредизвикателстваÊприÊ
интегриранетоÊнаÊръководенатаÊотÊфондациятаÊпрограмаÊ„ЗаедноÊ–ÊздравоÊбебе,Ê
здравоÊбъдеще“.ÊУслугатаÊзаÊпатронажниÊгрижи,ÊнасочениÊкъмÊмладиÊбременниÊжениÊиÊ
технитеÊдецаÊдоÊ2Êг.,ÊживеещиÊвÊбедностÊиÊуязвимоÊположениеÊсеÊреализираÊвÊредицаÊ
европейскиÊдържави,ÊвÊт.ч.ÊБългария.ÊПоÊвремеÊнаÊразговораÊбешеÊобсъденаÊ
възможносттаÊзаÊпродължаванеÊнаÊпроектаÊследÊсептемвриÊ2023Êг.,ÊкогатоÊприключваÊ
пилотнатаÊмуÊфазаÊуÊнас. 

Заместник-министърÊКлисурскаÊподчерта,ÊчеÊполитикитеÊзаÊранноÊдетскоÊразвитиеÊиматÊ
комплексенÊхарактерÊиÊобхващатÊнай-вечеÊздравния,ÊобразователнияÊиÊсоциалнияÊ
сектор.Ê„ВÊтазиÊвръзка,ÊотÊособеноÊзначениеÊеÊразвитиетоÊиÊутвърждаванетоÊнаÊ
интегриранÊподходÊприÊпредоставянеÊнаÊуслугиÊзаÊранноÊдетскоÊразвитие,ÊкоитоÊдаÊ
подкрепятÊродителитеÊвÊотглежданетоÊиÊгрижитеÊзаÊдецатаÊвÊраннаÊвъзраст.“,ÊдопълниÊ
тя. 

ПоÊ времеÊ наÊ разговорите,Ê НадяÊ КлисурскаÊ припомни,Ê чеÊ вÊ краяÊ наÊ 2022Ê г.Ê беÊ приетÊ
ПланътÊ заÊ действиеÊ вÊ изпълнениеÊ наÊ ПрепоръкаÊ (ЕС)Ê 2021/1004Ê наÊ СъветаÊ заÊ
създаванеÊнаÊЕвропейскаÊгаранцияÊзаÊдететоÊ(2030),ÊкойтоÊобединяваÊширокÊспектърÊотÊ
меркиÊ заÊ осигуряванеÊ наÊ достъпÊ доÊ качественоÊ образованиеÊ иÊ грижиÊ вÊ раннаÊ детскаÊ
възраст,Ê здравеопазване,Ê здравословноÊ храненеÊ иÊ подходящоÊжилищноÊ настаняване.Ê
„СъщественоÊ мястоÊ вÊ ПланаÊ еÊ отделеноÊ наÊ меркитеÊ вÊ областтаÊ наÊ раннотоÊ детскоÊ
развитие,Ê включителноÊ иÊ осигуряванеÊ наÊ патронажнаÊ грижаÊ заÊ бременниÊ жениÊ иÊ
семействаÊ сÊ малкиÊ деца.“,Ê поясниÊ заместник-министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ
политика. 
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Зам.-министърÊКлисурска:ÊПриоритетÊзаÊМТСПÊеÊ
осигуряванетоÊнаÊподкрепящаÊсредаÊзаÊдецатаÊиÊтехнитеÊ

семейства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„ПатронажнатаÊ грижаÊ заÊмладиÊмайкиÊеÊ доказалаÊ своятаÊ ефективностÊ иÊеÊ еднаÊотÊ ключовитеÊ
дейностиÊ заÊ подобряванеÊ здраветоÊ иÊ развитиетоÊ наÊ млади,Ê икономическиÊ уязвимиÊ жени,Ê
технитеÊдецаÊиÊсемейства.ÊЕтоÊзащоÊвÊПланаÊзаÊизпълнениеÊнаÊпрепоръкатаÊнаÊСъветаÊнаÊЕСÊзаÊ
създаванеÊ наÊ ЕвропейскаÊ гаранцияÊ заÊ дететоÊ (2030),Ê койтоÊ включваÊ редицаÊ меркиÊ заÊ
осигуряванеÊ наÊ достъпÊ доÊ качественоÊ образование,Ê здравеопазване,Ê подходящоÊ жилищноÊ
настаняванеÊ иÊ грижиÊ вÊ раннаÊ детскаÊ възраст,Ê еÊ отделеноÊ същественоÊ мястоÊ наÊ меркитеÊ вÊ
областтаÊ наÊ раннотоÊ детскоÊ развитие,Ê включителноÊ осигуряванеÊ наÊ патронажнаÊ грижаÊ заÊ
бременниÊжениÊиÊсемействаÊсÊмалкиÊдеца“.ÊТоваÊказаÊднесÊзаместник-министърътÊнаÊтрудаÊиÊ
социалнатаÊполитикаÊНадяÊКлисурскаÊ поÊ времеÊнаÊоткриванетоÊнаÊнационалнатаÊ кръглаÊмасаÊ
„ПатронажнаÊ грижаÊ заÊ уязвимиÊ бременниÊ жени,Ê майкиÊ иÊ децаÊ доÊ 2Ê години:Ê международенÊ
опитÊиÊперспективиÊзаÊБългария“,ÊорганизиранаÊотÊфондацияÊ„ТръстÊзаÊсоциалнаÊалтернатива“. 
  

ТяÊподчерта,ÊчеÊинтегрираниятÊподходÊиÊмеждуинституционалнотоÊвзаимодействиеÊсаÊключовиÊ
заÊосигуряванеÊнаÊефективнаÊподкрепаÊзаÊсемействатаÊиÊтехнитеÊдеца.Ê„НамаляванеÊнаÊдетскатаÊ
смъртност,Êпо-малъкÊбройÊслучаиÊнаÊхоспитализация,Êпо-добраÊготовностÊзаÊучилище,ÊповишенÊ
процентÊнаÊтрудоваÊзаетостÊсредÊмайките,ÊсаÊсамоÊмалкаÊчастÊотÊефектитеÊприÊреализиранеÊнаÊ
патронажнатаÊгрижа“,ÊказаÊощеÊзаместник-министърÊКлисурска. 
 

 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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Зам.-министърÊКлисурска:ÊПатронажнатаÊгрижаÊзаÊмладиÊ
майкиÊоказваÊефективнаÊподкрепаÊнаÊдецатаÊиÊ

семействата 
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ОбщинитеÊщеÊмогатÊдаÊкандидатстватÊзаÊпредоставянеÊ
наÊтопълÊобядÊнаÊхораÊотÊуязвимитеÊгрупиÊдоÊкраяÊнаÊ

февруари 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДоÊ краяÊ наÊмесецÊфевруариÊ 2023Ê г.Ê сеÊ удължаваÊ срокътÊ заÊ кандидатстванеÊ поÊ процедуратаÊ заÊ
предоставянеÊнаÊтопълÊобядÊпоÊПрограматаÊзаÊхраниÊиÊосновноÊматериалноÊподпомаганеÊ(2021-
2027Ê г.),Ê съфинансиранаÊ отÊ ЕвропейскияÊ социаленÊ фондÊ плюс.Ê ТоваÊ еÊ новаÊ възможностÊ заÊ
общинитеÊиÊрайонитеÊнаÊобщини,ÊкоитоÊвсеÊощеÊнеÊсаÊкандидатствалиÊсÊпроектниÊпредложения,Ê
даÊосигурятÊподкрепаÊнаÊнай-уязвимитеÊсвоиÊграждани. 
  
НаÊ 19.09.2022Ê г.Ê УправляващиятÊ органÊ (УО)Ê наÊ ПрограматаÊ заÊ храниÊ иÊ основноÊ материалноÊ
подпомаганеÊ (2021-2027Êг.)ÊобявиÊпърватаÊзаÊновияÊпрограменÊпериодÊпроцедураÊзаÊдиректноÊ
предоставянеÊ наÊ безвъзмезднаÊ финансоваÊ помощÊ BG05SFPR003-1.001Ê „ТопълÊ обяд“.Ê ТакаÊ сеÊ
постигнаÊнепрекъсваемостÊнаÊеднаÊотÊнай-одобряванитеÊотÊнуждаещитеÊсеÊхораÊподкрепаÊпрезÊ
зимнитеÊмесеци,ÊкоятоÊзаÊнякоиÊотÊтяхÊеÊсвързанаÊиÊсÊжизненотоÊимÊоцеляване. 
  
ПървоначалноÊ процедуратаÊ бешеÊ обявенаÊ сÊ петÊ крайниÊ срокаÊ заÊ кандидатстване,Ê катоÊ
последниятÊбешеÊдоÊ31.01.2023Êг.ÊУдължаванетоÊнаÊсрокаÊдоÊкраяÊнаÊфевруариÊеÊвÊрезултатÊнаÊ
усилиятаÊнаÊУОÊподкрепатаÊсÊтопълÊобядÊдаÊдостигнеÊдоÊколкотоÊможеÊповечеÊхора,ÊкоитоÊиматÊ
нуждаÊотÊподкрепа.ÊПоÊтозиÊначинÊсеÊдопълваÊдържавнатаÊполитикаÊзаÊнамаляванеÊнаÊбедносттаÊ
иÊ трайноÊ преодоляванеÊ наÊ социалнатаÊ изолация.Ê ДоÊ моментаÊ саÊ подадениÊ 210Ê проектниÊ
предложенияÊотÊобщиниÊиÊрайониÊнаÊобщини,ÊпоÊкоитоÊсеÊочакваÊтопълÊобядÊдаÊсеÊпредоставяÊ
наÊблизоÊ60Ê000Êдуши. 
 
 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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„ВÊ рамкитеÊ наÊ мандатаÊ наÊ служебнотоÊ правителствоÊ МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ
политикаÊ (МТСП)Ê инициираÊ иÊ изпълниÊ адекватниÊ иÊ навременниÊ меркиÊ заÊ гарантиранеÊ наÊ
жизненияÊ стандартÊ наÊ хоратаÊ сÊ нискиÊ доходиÊ иÊ оказванеÊ наÊ подкрепаÊ наÊ най-уязвимитеÊ
семействаÊпрезÊзимнитеÊмесециÊвÊусловиятаÊнаÊпокачващиÊсеÊцениÊнаÊосновниÊхрани,ÊпродуктиÊ
иÊгорива“.ÊТоваÊказаÊвицепремиерътÊиÊминистърÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаровÊ
наÊоткритотоÊзаседаниеÊнаÊслужебнотоÊправителство,ÊнаÊкоетоÊбяхаÊпредставениÊрезултатитеÊотÊ
неговатаÊдейност.  
  
ПоÊвремеÊнаÊотчетаÊ вицепремиерътÊЛазаровÊпредставиÊосновнитеÊпостиженияÊвÊдейносттаÊнаÊ
министерствотоÊ презÊ изминалитеÊ близоÊ шестÊ месецаÊ вÊ областтаÊ наÊ пазараÊ наÊ труда,Ê
пенсионнатаÊсистема,ÊсоциалнотоÊподпомаганеÊиÊполитикитеÊпоÊдоходите. 
  
„ПоÊ инициативаÊ наÊ МТСПÊ правителствотоÊ приеÊ пакетÊ отÊ меркиÊ заÊ подпомаганеÊ наÊ най-
нуждаещитеÊ сеÊ сÊ помощиÊ заÊ отопление,Ê коитоÊ достигнахаÊ доÊ всекиÊ десетиÊ гражданинÊ наÊ
България.“,Ê посочиÊ вицепремиерътÊ Лазаров.Ê „БезпрецедентноÊ бешеÊ повишенаÊ линиятаÊ наÊ
бедностÊотÊ413Êлв.Ê наÊ504Êлв.ÊТоваÊщеÊ увеличиÊ сÊ22%ÊфинансоватаÊподкрепа,Ê коятоÊоколоÊ670Ê
000ÊдушиÊсÊуврежданияÊполучаватÊвсекиÊмесец“,ÊдобавиÊтой. 
  
ЛазарÊЛазаровÊнапомни,ÊчеÊвÊрамкитеÊнаÊмандатаÊнаÊслужебнияÊкабинетÊеÊпостигнатÊсъщественÊ
напредъкÊ заÊ промянаÊ наÊ моделаÊ наÊ социалноÊ подпомагане.Ê МесечнитеÊ помощиÊ вечеÊ щеÊ сеÊ
определятÊотÊлиниятаÊнаÊбедност.ÊТоваÊщеÊповишиÊтехнияÊразмерÊсÊ65%ÊотÊ1ÊюниÊиÊщеÊувеличиÊ
брояÊнаÊ хоратаÊиÊ семействата,Ê коитоÊ получаватÊ такаваÊ подкрепаÊ отÊдържавата.Ê „БлизоÊ 80Ê000Ê
нуждаещиÊсеÊотÊ180ÊобщиниÊполучихаÊтопълÊобядÊдоÊ30ÊсептемвриÊ2022Êг.ÊСъздадохмеÊусловияÊ
заÊпродължаванеÊнаÊмяркатаÊбезÊпрекъсванеÊпрезÊзимнитеÊмесеци“,ÊподчертаÊвицепремиерът. 
  
„СлужебнотоÊправителствоÊпредприеÊмеркиÊзаÊповишаванеÊнаÊдоходите.ÊМинималнатаÊработнаÊ
заплатаÊдостигнаÊ780Êлв.ÊРазмерътÊйÊбешеÊповишенÊсÊ9,9%ÊспрямоÊпредходнатаÊйÊ стойностÊотÊ
710Êлв.,ÊкоетоÊщеÊувеличиÊдоходитеÊиÊпокупателнатаÊспособностÊнаÊблизоÊ500Ê000Êработещи.ÊНаÊ
годишнаÊ базаÊ ръстътÊ наÊ минималнатаÊ заплатаÊ сеÊ увеличаваÊ сÊ 20%Ê иÊ напълноÊ компенсираÊ
инфлациятаÊзаÊсъщияÊпериод.“,ÊпосочиÊвицепремиерътÊЛазаров.ÊТойÊдопълни,ÊчеÊблизоÊ900Ê000Ê
пенсионериÊсаÊполучилиÊсредноÊувеличениеÊнаÊпенсиятаÊсиÊсÊ15,2%ÊследÊпреизчисляванетоÊнаÊ1Ê
октомвриÊ 2022Ê г.Ê ИзплатениÊ саÊ коледниÊ добавкиÊотÊ 70Ê лв.Ê къмÊ пенсиитеÊ наÊ всичкиÊ 2Ê 034Ê 000Ê
пенсионери. 
  
СредÊ приоритетитеÊ вÊ работатаÊ наÊ МТСПÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ изтъкнаÊ иÊ ограничаванетоÊ наÊ
негативнитеÊ въздействияÊ върхуÊ пазараÊ наÊ трудаÊ иÊ усъвършенстванетоÊ наÊ политикитеÊ заÊ
повишаванеÊравнищетоÊнаÊзаетост.Ê„БезработицатаÊсеÊпонижиÊдоÊрекордноÊнискоÊнивоÊ–ÊпрезÊ
последнитеÊ6ÊмесецаÊ среднотоÊйÊравнищеÊ еÊподÊ4,5%.Ê СъсÊ съдействиетоÊ наÊдругиÊ институцииÊ
полагамеÊсистематичниÊусилияÊзаÊтърсенетоÊнаÊрезерваÊотÊнеактивниÊлицаÊнаÊпазараÊнаÊтруда,Ê
коитоÊдаÊбъдатÊвключениÊвÊзаетост“,ÊдопълниÊвицепремиерътÊЛазарÊЛазаров. 
 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 

ВицепремиерътÊЛазаров:ÊПредприехмеÊадекватниÊмеркиÊ
заÊгарантиранеÊнаÊжизненияÊстандартÊнаÊхоратаÊотÊ

уязвимитеÊгрупи 
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ПриÊ покупкатаÊ наÊ имотиÊ поÊ проектÊ „РазвитиеÊ наÊ социалнатаÊ икономика“ÊМинистерствотоÊ наÊ
трудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊизцялоÊеÊспазилоÊзаконодателствотоÊиÊпринципитеÊзаÊефективноÊ
изразходванеÊ наÊ общественияÊ ресурсÊ иÊ защитаÊ наÊ държавнияÊ интерес.Ê ТоваÊ казаÊ
вицепремиерътÊ иÊ министърÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ поÊ времеÊ наÊ
брифингÊ вÊ отговорÊ наÊ твърденияÊ наÊ народнияÊ представителÊ отÊ БългарскатаÊ социалистическаÊ
партияÊ(БСП)ÊГеоргиÊГьоков,ÊчеÊприÊизпълнениетоÊмуÊимаÊ„неправомерниÊдействия“. 

ОсновнатаÊ целÊ наÊ проекта,Ê койтоÊ еÊ частÊ отÊ ПланаÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост,Ê еÊ даÊ сеÊ
създадатÊ6ÊрегионалниÊцентъраÊзаÊразвитиеÊнаÊкооперациите,ÊспециализиранитеÊпредприятияÊ
заÊхоратаÊсÊуврежданияÊиÊостаналитеÊсубектиÊнаÊсоциалнатаÊиÊсолидарнаÊикономика. 

ПредÊмедиитеÊминистърÊ ЛазаровÊ обясни,Ê чеÊ предиÊ покупкатаÊ наÊ имотите,Ê вÊ коитоÊщеÊ бъдатÊ
създадениÊцентровете,ÊеÊизвършенаÊпазарнаÊоценкаÊотÊнезависимÊоценител,ÊкатоÊпродажнатаÊ
имÊценаÊеÊвÊпълноÊсъответствиеÊсÊнея.Ê„КъмÊмоментаÊсаÊзакупениÊимотиÊвÊградоветеÊПловдив,Ê
Бургас,Ê Ловеч,Ê ГабровоÊ иÊ БлагоевградÊ наÊ общаÊ стойностÊ 3Ê 018Ê 300Ê лв.Ê ПоÊ тозиÊ начинÊ смеÊ
спестилиÊ 2,250Ê млн.Ê лв.Ê отÊ първоначалноÊ предвиденитеÊ средстваÊ заÊ тяхнотоÊ придобиване.Ê
ОсновниятÊмотивÊвÊработатаÊниÊвинагиÊеÊбилÊефективнотоÊразходванеÊнаÊобщественияÊресурсÊ
поÊлинияÊнаÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост.ÊОсигурихмеÊабсолютноÊпълнаÊпрозрачностÊ
наÊвсекиÊпроцесÊиÊсмеÊзащитилиÊдържавнияÊинтерес“,ÊподчертаÊЛазарÊЛазаров. 

ТойÊ припомни,Ê чеÊ проектътÊ еÊ създаденÊ иÊ одобренÊ отÊ предходнотоÊ редовноÊ правителствоÊ поÊ
времето,ÊкогатоÊминистърÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊеÊГеоргиÊГьоков.Ê „АкоÊг-нÊГьоковÊеÊ
билÊ противÊ реализиранетоÊ наÊ проектаÊ чрезÊ закупуванеÊ наÊ имоти,Ê тойÊ еÊ ималÊ всичкиÊ
инструментиÊ даÊ реагираÊ къмÊ моментаÊ предиÊ официалнотоÊ муÊ одобрениеÊ отÊ ЕвропейскатаÊ
комисияÊ иÊ МинистерскияÊ съвет.Ê ТойÊ еÊ могълÊ даÊ предприемеÊ действияÊ иÊ заÊ осигуряванеÊ наÊ
държавниÊ иÊ общинскиÊ помещенияÊ заÊ реализиранетоÊ наÊ тозиÊ проект“,Ê казаÊ министърÊ ЛазарÊ
Лазаров. 

„ПоздравявамÊ БългарскатаÊ социалистическаÊ партияÊ заÊ нейнатаÊ политикаÊ наÊ нулеваÊ
толерантностÊ къмÊ корупционнитеÊ практики.Ê ТоваÊ изцялоÊ съответстваÊ наÊ провежданатаÊ
политикаÊотÊслужебнотоÊправителствоÊиÊМТСП“,ÊподчертаÊвицепремиерът. 

ЛазаровÊакцентираÊчеÊпроектътÊ„РазвитиеÊнаÊсоциалнатаÊикономика“ÊеÊизключителноÊваженÊзаÊ
социалнитеÊ предприятия,Ê коитоÊ щеÊ осигурятÊ заетостÊ заÊ хораÊ сÊ уврежданияÊ иÊ вÊ уязвимоÊ
положениеÊ иÊщеÊ създадатÊ възможностиÊ даÊ бъдатÊ икономическиÊ независими.Ê „ИзпълнениетоÊ
наÊ проектаÊ еÊ иÊ средÊ условиятаÊ БългарияÊ даÊ получиÊ второÊ плащанеÊ поÊ НационалнияÊ планÊ заÊ
възстановяванеÊ иÊ устойчивост“,Ê добавиÊ той.Ê „ДоÊ момента,Ê вÊ койтоÊ дойдохмеÊ сÊ мояÊ екипÊ вÊ
МТСП,ÊнеÊбяхаÊпредприетиÊдействияÊпоÊнеговотоÊизпълнение.ÊНиеÊгиÊстартирахмеÊнезабавно,Ê
заÊ даÊ неÊ поставямеÊподÊрискÊ второтоÊ плащанеÊ поÊПВУÊ заÊ странатаÊ ни“,Ê казаÊминистърÊЛазарÊ
Лазаров. 
 

 

 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 

ВицепремиерътÊЛазаров:ÊДържавниятÊинтересÊеÊ
напълноÊспазенÊприÊпокупкатаÊнаÊимотиÊзаÊразвитиеÊнаÊ

социалнатаÊикономика 
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БългарияÊиÊГерманияÊщеÊзадълбочатÊпартньорствотоÊсиÊ
вÊобучениятаÊзаÊпрофесионалнаÊквалификация 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместник-министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ НаталияÊ ЕфремоваÊ сеÊ срещнаÊ сÊ
представителиÊнаÊГермано-БългарскатаÊиндустриално-търговскаÊкамара.ÊПоÊвремеÊнаÊразговораÊ
бяхаÊочертаниÊвъзможноститеÊзаÊзасилванеÊнаÊсътрудничествоÊмеждуÊдветеÊдържавиÊвÊобласттаÊ
наÊ пазараÊ наÊ труда,Ê провежданетоÊ наÊ обученияÊ заÊ професионалнаÊ квалификацияÊ иÊ
интегриранетоÊнаÊмладитеÊхораÊвÊрамкатаÊнаÊинициативатаÊALMA. 

НаталияÊЕфремоваÊподчерта,ÊчеÊБългарияÊимаÊжеланиеÊдаÊразвиваÊдвустраннитеÊсиÊотношенияÊ
сÊ ГерманияÊ въвÊ всичкиÊ области,Ê коитоÊ бихаÊ подобрилиÊ възможноститеÊ наÊ професионалнаÊ
реализацияÊнаÊ българскитеÊ граждани.ÊТяÊобърнаÊвниманиеÊнаÊнискотоÊнивоÊнаÊбезработицаÊ вÊ
БългарияÊ отÊ 4,7Ê %Ê иÊ представиÊ основниÊ меркиÊ иÊ програмиÊ наÊ МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ
социалнатаÊполитикаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта.ÊСредÊтяхÊсаÊобучениятаÊзаÊквалификацияÊиÊ
преквалификацияÊ наÊ работници,Ê подобряванеÊ качествотоÊ наÊ работнатаÊ сила,Ê активиранеÊ наÊ
икономическиÊнеактивнитеÊхора,ÊкактоÊиÊтяснотоÊсътрудничествоÊсÊработодателите. 

ПоÊвремеÊнаÊсрещатаÊиÊдветеÊстраниÊпоехаÊангажиментÊдаÊзадълбочатÊпартньорствотоÊсиÊчрезÊ
дуалниÊ обучения,Ê обменÊ наÊ експертизаÊ иÊ сертифициранеÊ наÊ професионалнитеÊ уменияÊ презÊ
дейносттаÊнаÊБългаро-германскитеÊцентърÊзаÊпрофесионалноÊобучение. 
 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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2250Ê децаÊ иÊ ученициÊ отÊ УкрайнаÊ саÊ записаниÊ вÊ българскиÊ училищаÊ иÊ вÊ групиÊ заÊ
предучилищноÊобразованиеÊвÊдетскиÊградиниÊкъмÊмесецÊноемвриÊ2022Êг. 

ДаннитеÊ съобщиÊ заместник-министърътÊ наÊ образованиетоÊ иÊ наукатаÊ д-рÊ МарияÊ
ГайдароваÊ поÊ времеÊ наÊ срещаÊ сÊ представителяÊ наÊ ВърховнияÊ комисариатÊ наÊ ООНÊ заÊ
бежанцитеÊ (ВКБООН)Ê вÊ БългарияÊ г-жаÊ СедаÊ Кузуджу.Ê НаÊ срещатаÊ присъствахаÊ иÊ
съветникътÊпоÊзакрилатаÊ(работаÊвÊобщността)ÊкъмÊВКБООН ÊРукияÊАзизÊиÊсъветникътÊпоÊ
закрилаÊкъмÊВКБООНÊПетяÊКараянева.  

ПоÊ данниÊ наÊ министерствотоÊ къмÊ месецÊ ноемвриÊ 2022Ê г.Ê вÊ групиÊ заÊ предучилищноÊ
образованиеÊвÊдетскитеÊградиниÊиÊвÊучилищатаÊсаÊзаписаниÊ512Êдеца,ÊаÊвÊучилищатаÊ–Ê
1738ÊученициÊотÊУкрайна.ÊВсичкиÊ теÊ сеÊобучаватÊвÊ220ÊдетскиÊ градиниÊиÊ431Êучилища.Ê
Заместник-министърÊГайдароваÊподчерта,ÊчеÊзаÊвсичкиÊтезиÊдецаÊиÊученициÊеÊосигуреноÊ
допълнителноÊ обучениеÊ поÊ българскиÊ езикÊ катоÊ чужд,Ê заÊ коетоÊ МОНÊ еÊ разработилоÊ
специалноÊ учебноÊ помагало,Ê кактоÊ иÊ допълнителноÊ обучениеÊ поÊ останалитеÊ учебниÊ
предметиÊзаÊпреодоляванеÊнаÊобразователниÊзатруднения. 

ВÊ рамкитеÊ наÊ срещатаÊ бяхаÊ представениÊ успешноÊ реализиранитеÊ политикиÊ наÊ
МинистерствоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊвÊобласттаÊнаÊприобщаващотоÊобразованиеÊ
наÊ децаÊ иÊ ученици,Ê търсещиÊ илиÊ получилиÊ закрила.Ê Заместник-министърÊ МарияÊ
ГайдароваÊакцентираÊвърхуÊмеркитеÊиÊпостигнатитеÊрезултатиÊзаÊвключванетоÊнаÊдецатаÊ
иÊученицитеÊотÊУкрайна,ÊтърсещиÊилиÊполучилиÊзакрила,ÊвÊбългарскитеÊдетскиÊградиниÊиÊ
училища.ÊМОНÊимаÊнормативноÊопределенÊредÊзаÊподаванеÊнаÊзаявленияÊиÊзаписванеÊ
наÊдецаÊиÊ ученициÊотÊУкрайна,Ê койтоÊпозволяваÊсвоевременноÊиÊбезпрепятственоÊ тезиÊ
децаÊиÊученициÊдаÊбъдатÊприобщениÊвÊбългарскатаÊобразователнаÊсистема. 

КъмÊмоментаÊвÊБългарияÊсеÊобучаватÊиÊоколоÊ1400ÊукраинскиÊстуденти,ÊспециализантиÊиÊ
докторанти.Ê ЦентърътÊ заÊ оценяванеÊ вÊ предучилищнотоÊ иÊ училищнотоÊ образованиеÊ еÊ
провелÊ изпитиÊ заÊ установяванеÊ наÊ владеенетоÊ наÊ българскиÊ езикÊ отÊ чужденциÊ заÊ
упражняванеÊнаÊмедицинскаÊпрофесияÊвÊБългария.Ê22ÊукраинскиÊгражданиÊсаÊполучилиÊ
удостоверенияÊдаÊупражняватÊпрофесията,ÊотÊкоитоÊ9Êмедицина,ÊденталнаÊмедицинаÊ–Ê7,Ê
фармацияÊ–Ê1,ÊмедицинскиÊсестриÊ–Ê3,ÊфелдшериÊ–Ê1,ÊерготерапияÊ–Ê1. 

ПоÊвремеÊнаÊсрещатаÊбешеÊизразеноÊвзаимнотоÊудовлетворениеÊнаÊМОНÊиÊВКБООНÊотÊ
съвместнатаÊработаÊиÊдобротоÊпартньорствоÊпоÊотношениеÊнаÊтърсещитеÊилиÊполучилиÊ
закрила.ÊИзразенаÊбешеÊблагодарностÊзаÊусилиятаÊнаÊексперти,ÊдиректориÊиÊучителиÊзаÊ
приобщаванетоÊнаÊдецатаÊотÊУкрайнаÊиÊувереност,ÊчеÊ  сътрудничествотоÊщеÊпродължиÊ
даÊсеÊразвиваÊиÊдаÊсеÊрадваÊнаÊновиÊуспехи. 
Източник:Êhttps://www.mon.bg 

2250ÊДецаÊотÊУкрайнаÊзаписаниÊвÊбългарскиÊучилищаÊиÊ
детскиÊградиниÊ 
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СÊпромениÊвÊзаконаÊщеÊсеÊтърсятÊкадриÊзаÊиндустриятаÊÊ 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

КаквоÊтрябваÊдаÊсеÊнаправи,ÊзаÊдаÊможеÊбизнесътÊсÊпомощтаÊнаÊдържаватаÊиÊместнитеÊ
властиÊдаÊускориÊподготовкатаÊнаÊсредниÊкадриÊзаÊиндустрията?ÊНаÊтазиÊтемаÊразговаряÊ
министърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊпроф.ÊСашоÊПеновÊсÊизпълнителнияÊдиректорÊнаÊ
ТракияÊикономическаÊзонаÊ(ТИЗ)ÊвÊПловдивÊинж.ÊПламенÊПанчев. 

СпоредÊ проф.Ê ПеновÊ училищатаÊ заедноÊ сÊ бизнесаÊ трябваÊ максималноÊ даÊ използватÊ иÊ
възможноститеÊ наÊ европейскитеÊ иÊ националнитеÊ програми,Ê свързаниÊ сÊ образованието.Ê
МинистърътÊпоканиÊинж.ÊПанчевÊдаÊучастваÊприÊразработванетоÊнаÊпроменитеÊвÊЗаконаÊ
заÊпрофесионалнотоÊобразованиеÊиÊвÊсрещиÊвÊМОНÊпоÊтемата. 

Инж.Ê ПанчевÊ предложиÊ идеятаÊ ТИЗ,Ê МОНÊ иÊ ОбщинаÊ ПловдивÊ даÊ приематÊ 10-годишнаÊ
програмаÊзаÊосигуряванеÊнаÊкадриÊзаÊместнатаÊиндустрия. 

КатоÊиндустриаленÊградÊПловдивÊимаÊнуждаÊотÊкадриÊвÊпрофесионалниÊнаправленияÊкатоÊ
машиностроене,Êтранспорт,Êхранително-вкусоваÊпромишленостÊиÊдр.ÊЗатоваÊТИЗÊработиÊ
активноÊсÊ9ÊобщиниÊотÊрегионаÊиÊзасегаÊсÊпетÊпрофесионалниÊгимназииÊчрезÊобучителенÊ
център,ÊкойтоÊразполагаÊсÊмодернаÊапаратураÊиÊпредизвикваÊинтересÊуÊучениците.ÊПре-
подавателиÊсаÊспециалистиÊотÊУниверситетаÊзаÊхранителниÊтехнологии.ÊБизнесътÊподпо-
магаÊактивноÊучилищата,ÊпредлагаÊиÊстипендииÊзаÊученицитеÊсÊидеятаÊследÊдипломира-
нетоÊсиÊтеÊдаÊработятÊвÊместнитеÊпредприятия.ÊИскамеÊдаÊработимÊсÊпонеÊ30Êпрофесио-
налниÊучилища,ÊзаявиÊощеÊинж.ÊПанчев. 

 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 
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1400ÊукраинскиÊстуденти,ÊспециализантиÊиÊдокторантиÊсеÊобучаватÊвÊБългария.Ê1100ÊотÊ
тяхÊ саÊ вÊ държавниÊ висшиÊ училища,Ê аÊ 300Ê вÊ частни.Ê 760Ê саÊ настаненитеÊ вÊ студентскиÊ
общежития.ÊТоваÊсъобщиÊзаместник-министърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊд-рÊМарияÊ
ГайдароваÊ наÊ кръглаÊ масаÊ заÊ обсъжданеÊ наÊ ДокладаÊ наÊ групатаÊ експертиÊ заÊ борбаÊ сÊ
трафикаÊ наÊ хора. НаÊфорума,Ê организиранÊ отÊ СъветаÊ наÊ Европа,Ê заместник-министърÊ
ГайдароваÊприпомни,Ê чеÊ къмÊмоментаÊ2250ÊдецаÊиÊ ученициÊотÊУкрайнаÊ саÊ записаниÊ вÊ
българскиÊучилищаÊиÊвÊгрупиÊзаÊпредучилищноÊобразованиеÊвÊдетскиÊградини.ÊЗаÊвсичкиÊ
децаÊ иÊ ученици,Ê търсещиÊ илиÊ получилиÊ временнаÊ закрила,Ê еÊ осигуренÊ достъпÊ доÊ
безплатноÊ образованиеÊ иÊ обучениеÊ вÊ държавнитеÊ иÊ общинскитеÊ детскиÊ градиниÊ иÊ
училища,ÊобобщиÊМарияÊГайдарова. 

ОбучениетоÊ наÊ търсещиÊ иÊ получилиÊ закрилаÊ лицаÊ еÊ залегналоÊ вÊ основнитеÊ
образователниÊдокументи.ÊСъздаденÊеÊредÊзаÊнасочванетоÊиÊприеманетоÊнаÊучащитеÊсеÊ
отÊУкрайна,ÊкатоÊвъвÊвсякоÊрегионалноÊуправлениеÊработиÊекипÊотÊексперти,ÊвладеещиÊ
рускиÊ илиÊ английскиÊ език.Ê ВÊ действиеÊ саÊ иÊ горещиÊ телефонниÊ линииÊ заÊ информация.Ê
ПодаванетоÊнаÊзаявлениятаÊсеÊподпомагаÊиÊотÊелектроннатаÊинформационнаÊсистемаÊ
НЕИСПУО.Ê ЗаÊ голямаÊ частÊ отÊ записанитеÊ децаÊ иÊ ученициÊ сÊ финансиранеÊ отÊ МОНÊ еÊ
осигуреноÊдопълнителноÊизучаванеÊнаÊбългарскиÊезикÊкатоÊчужд.ÊИзготвеноÊеÊиÊучебноÊ
помагалоÊпоÊбългарскиÊезикÊкатоÊчужд,ÊкактоÊиÊпсихологическаÊподкрепаÊиÊподкрепаÊзаÊ
личностноÊразвитие,ÊподчертаÊзам.-министърÊГайдарова. 

СÊпостановлениеÊнаÊМСÊзаÊучебнатаÊ2022-2023Êг.ÊотÊобщоÊ2000ÊместаÊзаÊчуждиÊкандидат
-студентиÊ1000ÊсаÊопределениÊзаÊкандидатиÊотÊбългарскатаÊнародностÊвÊУкрайна,ÊкоитоÊ
кандидатстватÊ поÊ облекченÊ ред,Ê съобщиÊ зам.-министърът.Ê СÊ решениеÊ наÊ МСÊ наÊ
украинскиÊграждани,ÊобучаващиÊсеÊвÊнашиÊвисшиÊучилища,ÊбеÊпредоставенаÊеднократнаÊ
финансоваÊпомощÊотÊ300Êлв.ÊЦентърътÊзаÊоценяванеÊвÊпредучилищнотоÊиÊучилищнотоÊ
образованиеÊпровеждаÊизпитиÊзаÊстепентаÊнаÊвладеенеÊнаÊбългарскиÊезикÊзаÊчужденци,Ê
упражняващиÊ медицинскаÊ професияÊ уÊ нас.Ê МОН,Ê съвместноÊ сÊ МеждународнатаÊ
организацияÊпоÊмиграцияÊиÊВърховнияÊкомисариатÊзаÊбежанцитеÊкъмÊООН,ÊорганизираÊ
дваÊобучителниÊсеминараÊвÊБургасÊиÊВарнаÊнаÊтемаÊ„ДостъпÊдоÊобразованиеÊнаÊдецатаÊ
иÊучениците,ÊтърсещиÊиÊполучилиÊмеждународнаÊилиÊвременнаÊзакрила“. 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 

1400ÊстудентиÊотÊУкрайнаÊсеÊобучаватÊвÊБългария 
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МинистерствотоÊ наÊ образованиетоÊ иÊ наукатаÊ организираÊ 25-тияÊ НационаленÊ конкурсÊ
„МладиÊ таланти”,Ê койтоÊ насърчаваÊмладитеÊ хораÊ–Ê ученициÊ иÊ студентиÊ сÊ потенциалÊ иÊ
интересÊкъмÊнаукаÊиÊнаучниÊизследванияÊиÊиновации. 

РегламентътÊ заÊ участиеÊ предвиждаÊ подготовкатаÊ наÊ научноизследователскиÊ иÊ
иновативниÊпроектиÊвÊ категориите:ÊБиология,ÊХимия,ÊИнформатика,ÊИнженерниÊнауки,Ê
Материалознание,Ê Математика,Ê Медицина,Ê Физика,Ê СоциалниÊ иÊ хуманитарниÊ наукиÊ иÊ
Екология. 

ТазиÊгодинаÊконкурсътÊщеÊсеÊпроведеÊвÊпериодаÊ19Ê-21Êаприл.ÊКрайниятÊсрокÊзаÊ
подаванеÊнаÊпроектиÊеÊдоÊ20ÊмартÊ2023Êг.ÊнаÊследнитеÊ
имейли: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg. 

КласиралитеÊсеÊнаÊпървитеÊтриÊместаÊучастнициÊпредставятÊБългарияÊнаÊЕвропейскияÊ
конкурсÊ заÊ младиÊ учениÊ (EUCYS),Ê койтоÊ еÊ частÊ отÊ инициативитеÊ наÊ ЕвропейскатаÊ
общностÊзаÊнасърчаванеÊнаÊнаучнотоÊтворчествоÊсредÊмладотоÊпоколение.ÊЗаÊучастиетоÊ
вÊ дватаÊ форумаÊ сеÊ присъждаÊ паричнаÊ наградаÊ отÊ 2Ê 000Ê лв.Ê наÊ проект.Ê ТриÊ проектаÊ
получаватÊправоÊнаÊучастиеÊвÊЕвропейскотоÊмладежкоÊнаучноÊизложениеÊEXPOÊScienceÊ
EuropeÊ2023Êг.ÊТриÊпроектаÊполучаватÊпоощрителниÊпаричниÊнаградиÊпоÊ1Ê500Êлв. 

РегламентътÊ иÊ регистрационнатаÊформаÊ заÊ участиеÊ саÊ публикуваниÊ наÊ страницатаÊ наÊ
МОНÊвÊразделÊ„Наука“Ê–Êконкурси. 

 

 

 

 

 

Източник:Ê 
https://www.mon.bg 
 

СтартираÊконкурсътÊнаÊМОНÊзаÊмладиÊталантиÊвÊнаукатаÊ 
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ИзявлениеÊнаÊпремиераÊГълъбÊДоневÊприÊотчетаÊнаÊслужебнотоÊправителство: 
  
„ПриÊ встъпванетоÊ ниÊ вÊ длъжностÊ катоÊ служебноÊ правителствоÊ наÊ 2Ê августÊ 2022Ê г.Ê
обещахÊ наÊ българскитеÊ граждани,Ê чеÊ нямаÊ даÊ смеÊ Б-отборÊ вÊ управлениетоÊ наÊ
държавата.ÊБлагодаряÊви,ÊчеÊоправдахтеÊдовериетоÊми.ÊАкоÊтрябваÊдаÊнаправяÊкраткаÊ
визиткаÊ наÊ нашияÊ кабинет,Ê щеÊ отбележа:Ê чеÊ смеÊ най-дългоÊ управлявалотоÊ временноÊ
правителство,ÊчеÊсмеÊправителството,ÊкоетоÊнямашеÊдориÊ100ÊчасаÊкредитÊнаÊдовериеÊиÊ
най-важното:ÊНиеÊсмеÊправителствоÊнаÊдействиетоÊвÊекип. 
  
ПредиÊвремеÊвиÊбяхÊспоменал,ÊчеÊнай-добротоÊсредствоÊзаÊсправянеÊсÊнеоснователнитеÊ
обвиненияÊиÊлъжитеÊсаÊреалнитеÊрезултатиÊотÊдобреÊсвършенатаÊработа.ÊНаÊфиналаÊнаÊ
мандатаÊ ниÊ еÊ времеÊ даÊ посочимÊ каквоÊ направихме,Ê докатоÊ другитеÊ говореха.Ê СÊ
днешнотоÊ откритоÊ заседаниеÊ заÊ отчетÊ давамеÊ добърÊ примерÊ заÊ отговорностÊ приÊ
упражняванетоÊ наÊ властта.Ê АÊ еÊ възможноÊ даÊ поставимÊ началотоÊ наÊ еднаÊ добраÊ
институционализиранаÊ рамка.Ê ЗащотоÊ отчетносттаÊ еÊ основенÊ принципÊ наÊ добротоÊ
управление.Ê ЗаÊ съжаление,Ê тозиÊ принципÊ сеÊ пренебрегваÊ вÊ дейносттаÊ наÊ
изпълнителнатаÊвласт.ÊАкоÊизключимÊпоследнитеÊслужебниÊправителства,ÊследÊ2009Êг.Ê
нитоÊ едноÊ правителствоÊ неÊ еÊ представилоÊ отчетÊ заÊ действиятаÊ сиÊ вÊ краяÊ наÊ свояÊ
(частиченÊилиÊпълен)Êмандат. 
  
ЩеÊ направяÊ уточнението,Ê чеÊ смеÊ тукÊ неÊ заÊ даÊ отчитамеÊ дейност,Ê нитоÊ пъкÊ заÊ даÊ сеÊ
похвалимÊ вÊ контролиранаÊ среда.Ê ТукÊ сме,Ê заÊ даÊ представимÊ резултатитеÊ отÊ нашатаÊ
дейност,ÊкоитоÊпроменихаÊживотаÊнаÊхоратаÊвÊБългарияÊкъмÊпо-добро.ÊПостигнатитеÊотÊ
насÊ резултатиÊ сеÊ дължатÊ главноÊ наÊ екипнияÊ принципÊ заÊ работаÊ иÊ наÊ подобренатаÊ
координацияÊвÊизпълнителнатаÊвласт,ÊаÊсъщоÊиÊнаÊпартньорствотоÊниÊсÊместнатаÊвластÊ
иÊнеправителственитеÊорганизации. 
  
ЗаварихмеÊдържаваÊнаÊпауза,ÊвÊкоятоÊвръзкитеÊзаÊвзаимодействиеÊмеждуÊинституциитеÊ
бяхаÊ прекъснати.Ê ПостигнатиятÊ напредъкÊ заÊ подобряванеÊ наÊ комуникациятаÊ иÊ
координациятаÊ вÊ систематаÊ наÊ изпълнителнатаÊ властÊ еÊ невидим,Ê ноÊ неÊ биваÊ даÊ сеÊ
подценява,ÊзащотоÊотÊнегоÊзависиÊефективносттаÊнаÊуправлението.“ 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПремиерътÊДонев:ÊРезултатитеÊотÊнашатаÊдейностÊ
променихаÊживотаÊнаÊхоратаÊвÊБългарияÊкъмÊпо-добро 
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ПоÊ разпорежданеÊ наÊ министър-председателяÊ ГълъбÊ ДоневÊ еÊ организираноÊ
транспортиранетоÊ доÊ БългарияÊ наÊ гражданинаÊ наÊ РепубликаÊ СевернаÊ МакедонияÊ сÊ
българскоÊ самосъзнаниеÊ иÊ секретарÊ наÊ организациятаÊ „ЦарÊ БорисÊ III“Ê ХристиянÊ
Пендиков,ÊкойтоÊснощиÊбешеÊнападнатÊиÊпребитÊвÊгр.ÊОхрид. 
  
ПравителствениятÊсамолетÊ„Фалкон“ÊсÊекипÊотÊВоенномедицинскатаÊакадемияÊнаÊбордаÊ
–Ê двамаÊ лекариÊ иÊ реанимационнаÊ сестра,Ê отпътуваÊ заÊ РепубликаÊ СевернаÊ
Македония.ПострадалиятÊ ХристиянÊ щеÊ бъдеÊ настаненÊ въвÊ ВМА,Ê къдетоÊ щеÊ получиÊ
необходимотоÊлечение. 
 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПравителствениятÊсамолетÊ„Фалкон“ÊсÊекипÊотÊВМАÊнаÊ
бордаÊщеÊтранспортираÊдоÊБългарияÊнападнатияÊвÊОхридÊ

ХристиянÊПендиков 
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ГарантиранетоÊ наÊ енергийнатаÊ иÊ националнатаÊ сигурностÊ иÊ запазванетоÊ наÊ водещатаÊ
роляÊ наÊБългарияÊ катоÊ нетенÊ износителÊнаÊ електроенергияÊ иÊ балансьорÊ заÊ регионаÊ еÊ
приоритетът,Ê койтоÊ премиерътÊ ГълъбÊ ДоневÊ посочиÊ катоÊ водещÊ вÊ изготвенатаÊ отÊ
служебнияÊкабинетÊстратегияÊзаÊразвитиеÊнаÊбългарскатаÊенергетикаÊпрезÊследващитеÊ
30Êгодини.ÊПроектътÊнаÊСтратегическаÊвизияÊзаÊразвитиеÊнаÊелектроенергийнияÊсекторÊ
наÊ БългарияÊ заÊ периодаÊ 2023-2053Ê г.Ê бешеÊ представенÊ поÊ времеÊ наÊ кръглаÊ маса,Ê
организиранаÊотÊМинистерствотоÊнаÊенергетиката. 
  
„ВÊ условияÊ наÊ енергийнаÊ кризаÊ БългарияÊ неÊ разполагаÊ сÊ утвърденаÊ стратегияÊ заÊ
развитиеÊ наÊ енергетиката.ÊБезÊ стратегическиÊ документ,Ê койтоÊ даÊ задаваÊ ясниÊ целиÊ заÊ
развитиетоÊ наÊ сектора,Ê всякоÊ правителствоÊщеÊ напомняÊ заÊ човекÊ вÊ тъмнаÊ стая,Ê койтоÊ
търсиÊ ключаÊ заÊ осветлението“,Ê отбелязаÊ премиерътÊ ГълъбÊ Донев.Ê Министър-
председателятÊприпомни,ÊчеÊпосокатаÊзаÊразвитиеÊнаÊенергетикатаÊвÊБългарияÊеÊясноÊ
определенаÊ вÊ ЗаконаÊ заÊ енергетиката.Ê ПремиерътÊ ДоневÊ поставиÊ акцентÊ върхуÊ
основнитеÊ целиÊ наÊ закона,Ê аÊ именноÊ -Ê създаванетоÊ наÊ предпоставкиÊ за:Ê качественоÊ иÊ
сигурноÊ задоволяванеÊ наÊ потребноститеÊ наÊ обществотоÊ отÊ електрическаÊ иÊ топлиннаÊ
енергияÊ иÊ природенÊ газ;Ê енергийноÊ развитиеÊ иÊ енергийнаÊ сигурностÊ наÊ странатаÊ приÊ
ефективноÊ използванеÊ наÊ енергиятаÊ иÊ енергийнитеÊ ресурси;Ê създаванеÊ иÊ развитиеÊ наÊ
конкурентенÊиÊфинансовоÊстабиленÊенергиенÊпазар;ÊенергийниÊдоставкиÊприÊминималниÊ
разходи.Ê „СъщинскиятÊ въпросÊ е:Ê КакÊ вÊ условиятаÊ наÊ глобалнаÊ енергийнаÊ криза,Ê
усложненаÊ геополитическаÊ обстановкаÊ иÊ стремежÊ наÊ ЕСÊ къмÊ декарбонизацияÊ наÊ
икономиката,ÊдаÊбъдатÊпостигнатиÊтезиÊцели?ÊЗатоваÊВизиятаÊеÊнеÊпростоÊнеобходима,Ê
аÊзадължителна“,ÊподчертаÊминистър-председателят. 
  
ПремиерътÊ ГълъбÊ ДоневÊ напомниÊ също,Ê чеÊ съсÊ своеÊ решениеÊ НароднотоÊ събраниеÊ
задължиÊ служебнотоÊ правителствоÊ вÊ срокÊ доÊ 31Ê мартÊ 2023Ê г.Ê даÊ предоговориÊ
НационалнияÊ планÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивостÊ вÊ секторÊ енергетика.Ê СпоредÊ
министър-председателяÊ предоговарянетоÊ наÊ планаÊ еÊ немислимоÊ безÊ стратегическаÊ
визияÊ заÊ развитиетоÊ наÊ електроенергийнияÊ секторÊ заÊ следващитеÊ понеÊ 30Ê години.Ê
„ВизиятаÊ отразяваÊ националнитеÊ спецификиÊ вÊ областтаÊ наÊ енергийнитеÊ ресурсиÊ иÊ
общитеÊ европейскиÊ политикиÊ иÊ целиÊ заÊ развитиеÊ наÊ енергетикатаÊ вÊ светлинатаÊ наÊ
ЕвропейскияÊзеленÊпакт“,ÊдобавиÊпремиерътÊДонев. 
  
ВÊ изказванетоÊ сиÊ министър-председателятÊ специалноÊ отличиÊ усилията,Ê положениÊ вÊ
последнитеÊ месециÊ отÊ странаÊ наÊ МинистерствотоÊ наÊ енергетиката,Ê заÊ анализÊ наÊ
състояниетоÊнаÊенергийнияÊсекторÊиÊизготвянетоÊнаÊстратегията. 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ПремиерътÊДонев:ÊДаÊзапазимÊводещатаÊроляÊнаÊ
БългарияÊкатоÊнетенÊизносителÊнаÊелектроенергияÊиÊ

балансьорÊзаÊрегионаÊеÊосновенÊприоритет 
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Министър-председателятÊГълъбÊДоневÊпроведеÊтелефоненÊразговорÊсÊпремиераÊнаÊ
РепубликаÊСевернаÊМакедонияÊДимитърÊКовачевски. ÊДваматаÊобсъдихаÊтежкотоÊ
криминалноÊдеяние,ÊизвършеноÊсрещуÊгражданинаÊнаÊРепубликаÊСевернаÊМакедонияÊсÊ
българскоÊсамосъзнаниеÊиÊсекретарÊнаÊорганизациятаÊ„ЦарÊБорисÊIII“ÊвÊгр.ÊОхридÊ
ХристиянÊПендиков. 
  
БългарскиятÊпремиерÊкатегоричноÊосъдиÊпобояÊсрещуÊПендиков,ÊприÊкойтоÊсаÊмуÊ
нанесениÊсериозниÊтелесниÊповреди.ÊВÊразговораÊГълъбÊДоневÊопределиÊнападениетоÊ
катоÊнапълноÊнеприемливо,ÊопасноÊкриминалноÊдеяние,ÊизвършеноÊсрещуÊгражданинÊнаÊ
РепубликаÊСевернаÊМакедонияÊсÊбългарскоÊсамосъзнаниеÊиÊпоискаÊотÊстранаÊнаÊ
местнитеÊвластиÊнезабавноÊдаÊбъдатÊпредприетиÊвсичкиÊнеобходимиÊмеркиÊзаÊзащитаÊ
наÊбългаритеÊвÊстранатаÊсрещуÊподобниÊпрестъпленияÊотÊомраза. 
  
ЗаедноÊ сÊ товаÊ министър-председателятÊ ГълъбÊ ДоневÊ поискаÊ съдействиеÊ приÊ
организациятаÊ поÊ транспортиранетоÊ наÊ ХристиянÊ ПендиковÊ заÊ лечениеÊ вÊ България.Ê
ПремиерътÊ ДимитърÊ КовачевскиÊ изразиÊ готовностÊ заÊ подкрепаÊ приÊ транспортиранетоÊ
съсÊ самолетÊ наÊХристиян,Ê кактоÊ иÊ заÊ пълноÊ разследванеÊ наÊ случаяÊ иÊ подвежданеÊ подÊ
отговорностÊнаÊизвършителите. 
 
 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ПремиерътÊГълъбÊДоневÊпроведеÊтелефоненÊразговорÊсÊ
македонскияÊсиÊколегаÊДимитърÊКовачевскиÊзарадиÊпобояÊ

вÊОхрид 
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ПодписванетоÊнаÊднешнотоÊспоразумениеÊмеждуÊ„Булгаргаз“ÊиÊ„Боташ“ÊеÊключовÊмоментÊвÊ
развитиетоÊнаÊпартньорствотоÊнаÊБългарияÊиÊТурция.ÊТоваÊзаявиÊминистър-председателятÊ
ГълъбÊДоневÊпоÊвремеÊнаÊсрещатаÊсиÊсÊминистъраÊнаÊенергетикатаÊиÊприроднитеÊресурсиÊ
наÊ РепубликаÊ ТурцияÊ ФатихÊ Дьонмез.Ê ДваматаÊ проведохаÊ разговор,Ê следÊ катоÊ вÊ
МинистерскияÊ съветÊ бешеÊ подписаноÊ споразумение,Ê чрезÊ коетоÊ „Булгаргаз“Ê получаваÊ
достъпÊ доÊ терминалитеÊ иÊ газопреноснатаÊ мрежаÊ наÊ турскатаÊ държавнаÊ енергийнаÊ
компанияÊ„Боташ“. 
ВÊ ходаÊ наÊ срещатаÊ премиерътÊ ДоневÊ изразиÊ увереност,Ê чеÊ събитиетоÊ днесÊ еÊ добраÊ
отправнаÊ точкаÊ заÊ постиганетоÊ наÊ ощеÊ по-значимиÊ резултатиÊ занапред,Ê коитоÊщеÊ саÊ отÊ
ползаÊ заÊ дветеÊ страни,Ê аÊ иÊ заÊ целияÊ регион.Ê Министър-председателятÊ определиÊ
споразумениетоÊкатоÊисторическо,ÊзащотоÊзаÊпървиÊпътÊРепубликаÊТурцияÊпредоставяÊнаÊ
външнаÊкомпанияÊдостъпÊдоÊсвоитеÊтерминалиÊзаÊвтечненÊприроденÊгаз.ÊСъщевременноÊ
споразумениетоÊ предоставяÊ възможностÊ заÊ развитиеÊ наÊ дългосрочноÊ сътрудничествоÊ вÊ
интересÊ наÊ енергийнатаÊ диверсификация.Ê „НаÊ фонаÊ наÊ тежкатаÊ енергийнаÊ криза,Ê сÊ
обединениÊусилияÊможемÊдаÊпостигнемÊмногоÊповече,ÊкактоÊзаÊБългарияÊиÊТурция,ÊтакаÊиÊ
заÊЕвропаÊкатоÊцяло“,ÊотбелязаÊпремиерътÊДонев. 
Министър-председателятÊ ГълъбÊ ДоневÊ акцентираÊ ощеÊ върхуÊ наличиетоÊ наÊ редицаÊ
проектиÊ отÊ общÊ интерес,Ê коитоÊ могатÊ даÊ бъдатÊ реализираниÊ вÊ краткиÊ срокове,Ê
включителноÊ сътрудничествотоÊ вÊ изгражданетоÊ иÊ развитиетоÊ наÊ капацитетÊ наÊ
газохранилища,Ê инвестициитеÊ въвÊ ВЕИÊ иÊ повишаванетоÊ наÊ капацитетаÊ наÊ
електропреноснатаÊмрежа,Ê кактоÊиÊпоÊотношениеÊнаÊпреходаÊкъмÊвъглеродноÊнеутралнаÊ
икономика. 

 
 
 
 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПремиерътÊДонев:ÊПодписванетоÊнаÊспоразумениетоÊ
междуÊ„Булгаргаз“ÊиÊ„Боташ“ÊеÊключовÊмоментÊвÊ

развитиетоÊнаÊпартньорствотоÊниÊсÊТурция 
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ВÊ моментаÊ неÊ сеÊ налагаÊ грипнаÊ ваканцияÊ вÊ националенÊ мащаб.Ê ЗдравнитеÊ властиÊ сеÊ
справятÊ съсÊ ситуацията.Ê БургаскаÊ областÊ еÊ по-натоваренаÊ поÊ отношениеÊ наÊ грипнотоÊ
заболяване,Ê затоваÊ еÊ взетоÊ решениеÊ заÊ краткосрочнаÊ ваканцияÊ заÊ децатаÊ там,Ê заявиÊ
министърътÊнаÊздравеопазванетоÊАсенÊМеджидиевÊпредÊмедииÊВÊМинистерскияÊсъвет.Ê
ПикътÊ наÊ грипнатаÊ епидемияÊ уÊ насÊ сеÊ очакваÊ следÊ 10-15Ê дни,Ê затоваÊ къмÊ моментаÊ
властитеÊщеÊвзиматÊрешенияÊзаÊвъвежданетоÊнаÊмеркиÊнаÊрегионаленÊпринцип. 
  
„ЩеÊиздамÊзаповедÊвÊБургаскаÊобластÊдаÊсеÊобявятÊзаÊнеучебниÊднитеÊвÊпериодаÊ12-17Ê
януариÊ включително.Ê ТезиÊ дниÊ безÊ обучениеÊ вÊ електроннаÊ средаÊ нямаÊ даÊ повлияятÊ
сериозноÊ върхуÊ преподаванетоÊ наÊ съдържаниетоÊ наÊ учебнитеÊ предмети“,Ê подчертаÊ
министърътÊ наÊ образованиетоÊиÊ наукатаÊСашоÊПенов.ÊАкоÊ по-нататъкÊ обстановкатаÊ сеÊ
усложниÊиÊсеÊналожиÊвтороÊпрекъсванеÊнаÊучебнияÊпроцес,Ê тогаваÊвечеÊщеÊобсъдимÊиÊ
възможносттаÊзаÊобучениеÊвÊелектроннаÊсреда,ÊдобавиÊПенов.ÊПодходътÊщеÊеÊеднакъвÊ
заÊвсичкиÊобласти. 
 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://gov.b 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

МинистърÊШишков:ÊУскоряваÊсеÊстроителствотоÊнаÊ
скоростнияÊпътÊотÊВидинÊдоÊМонтанаÊкъмÊБотевград 
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ВÊЕвропаÊимаÊталанти. НоÊталантитеÊтрябваÊдаÊбъдатÊнасърчавани,ÊособеноÊ
катоÊсеÊимаÊпредвид,ÊчеÊЕСÊеÊвÊпроцесÊнаÊсериозенÊдемографскиÊпреход.ÊТоваÊ
еÊощеÊпо-необходимоÊвÊрегионите,ÊкоитоÊстрадатÊотÊнамаляващаÊработнаÊ
силаÊиÊнисъкÊдялÊнаÊлицатаÊсÊвисшеÊобразование,ÊкактоÊиÊвÊрегионите,Ê
засегнатиÊотÊнапусканеÊотÊстранаÊнаÊмладитеÊхора. 

АкоÊнеÊсеÊпредприематÊмерки,ÊтозиÊпреходÊщеÊдоведеÊдоÊновиÊиÊ
нарастващиÊтериториалниÊразличия,ÊтъйÊкатоÊрегионитеÊостаряватÊиÊ
изоставатÊпоÊотношениеÊнаÊчисленосттаÊиÊумениятаÊнаÊсвоятаÊработнаÊ
сила. ТоваÊможеÊдаÊпромениÊдемографскатаÊкартинаÊвÊЕвропа,Ê
като възпрепятстваÊустойчивосттаÊиÊконкурентоспособносттаÊнаÊЕС. 

Гарантирането,ÊчеÊрегионите,ÊизправениÊпредÊ„капанÊзаÊразвитиетоÊнаÊ
таланти“,ÊставатÊпо-устойчивиÊиÊпривлекателни,ÊеÊотÊрешаващоÊзначениеÊзаÊ
ангажиментаÊнаÊЕС нитоÊединÊчовекÊиÊнитоÊедноÊмястоÊдаÊнеÊбъдатÊ
пренебрегнати. 

ПоÊтазиÊпричинаÊКомисиятаÊстартираÊ„механизмаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊ
таланти“.ÊТозиÊмеханизъм щеÊпомогнеÊнаÊрегионитеÊнаÊЕС,ÊзасегнатиÊотÊ
ускоренотоÊнамаляванеÊнаÊнаселениетоÊвÊтрудоспособнаÊвъзраст,ÊдаÊ
обучават,ÊзадържатÊиÊпривличат хората,ÊумениятаÊиÊкомпетентностите,Ê
необходимиÊзаÊсправянеÊсÊвъздействиетоÊнаÊдемографскияÊпреход. 

МеханизмътÊеÊпредставенÊвÊднешното СъобщениеÊотносноÊоптималнотоÊ
използванеÊнаÊталантитеÊвÊевропейскитеÊрегиони иÊеÊпърватаÊключоваÊ
инициативаÊпрезÊ2023 г.,ÊкоятоÊимаÊприносÊкъмÊпредложенатаÊотÊ
Комисията ЕвропейскаÊгодинаÊнаÊуменията,ÊимащаÊзаÊцелÊдаÊдадеÊновÊтласъкÊ
наÊпреквалификациятаÊиÊповишаванетоÊнаÊквалификацията.ÊВÊсъобщениетоÊ
сеÊпредлагатÊиндивидуализирани,ÊориентираниÊкъмÊместнитеÊусловияÊ
многоизмерниÊрешения,ÊвключителноÊизползванетоÊнаÊсъществуващитеÊ
фондовеÊиÊинициативиÊнаÊЕСÊзаÊподпомаганеÊнаÊрегионите,ÊкоитоÊсаÊнай-
силноÊзасегнатиÊотÊтекущияÊдемографскиÊпреходÊиÊнеговитеÊстраничниÊ
ефекти,ÊиÊзаÊпредотвратяванеÊнаÊпояватаÊнаÊновиÊиÊповишениÊтериториалниÊ
различияÊвÊЕС. 

КомисиятаÊ публикуваÊ днесÊ иÊ своя докладÊ заÊ 2023Ê г.Ê заÊ въздействиетоÊ наÊ
демографскитеÊ промени,Ê сÊ койтоÊ сеÊ актуализира демографскиятÊ докладÊ отÊ
2020Êг. ВÊнегоÊсеÊпреразглеждатÊдемографскитеÊтенденцииÊиÊвъздействията,Ê
установениÊвÊконтекстаÊнаÊпоследнитеÊсъбития,ÊкатоÊБрексит,ÊCovidÊиÊрускатаÊ
военнаÊ агресияÊ срещуÊ Украйна.Ê ВÊ докладаÊ сеÊ подчертава,Ê чеÊ заÊ даÊ сеÊ
гарантираÊ бъдещиятÊ просперитетÊ иÊ благоденствиетоÊ вÊ ЕС,Ê еÊ изключителноÊ
важноÊ даÊ сеÊ намериÊ решениеÊ за предизвикателствата,Ê породениÊ отÊ
демографскияÊпреход.Ê 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

ОптималноÊизползванеÊнаÊталантитеÊвÊЕвропа:ÊновÊстимулÊ
заÊрегионитеÊнаÊЕС 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊзапочва общественаÊконсултация относноÊреформатаÊ
наÊструктуратаÊнаÊпазараÊнаÊелектроенергияÊвÊЕвропейскияÊсъюзÊсÊцелÊпо-
добраÊзащитаÊнаÊпотребителитеÊотÊпрекомернаÊнестабилностÊнаÊцените,Ê
подпомаганеÊнаÊдостъпаÊимÊдоÊсигурнаÊенергияÊотÊчистиÊизточнициÊиÊ
повишаванеÊнаÊустойчивосттаÊнаÊпазара. 

НастоящатаÊсистемаÊосигурявашеÊефективен,ÊдобреÊинтегриранÊпазарÊвÊ
продължениеÊнаÊмногоÊгодини,ÊкатоÊпозволявашеÊнаÊЕСÊдаÊизвличаÊ
икономическитеÊползиÊотÊединнияÊенергиенÊпазар,ÊгарантирашеÊсигурносттаÊ
наÊдоставкитеÊиÊстимулирашеÊпроцесаÊнаÊдекарбонизация.ÊСистематаÊобачеÊ
показаÊиÊнякоиÊнедостатъци.ÊВÊнастоящатаÊкризаÊсÊпроизтичащитеÊотÊнеяÊ
високиÊиÊнестабилниÊцениÊнаÊелектроенергиятаÊикономическатаÊтежестÊпаднаÊ
върхуÊкрайнитеÊпотребители.ÊПорадиÊтоваÊеÊнеобходимаÊреформа,ÊзаÊдаÊсеÊ
защитятÊпо-добреÊдомакинстватаÊиÊпредприятиятаÊотÊвисокитеÊцениÊнаÊ
енергията,ÊдаÊсеÊповишиÊустойчивосттаÊиÊдаÊсеÊускориÊпреходът,ÊопределенÊ
в ЕвропейскияÊзеленÊпакт и планаÊREPowerEU. 

ОтÊрешаващоÊзначениеÊеÊвсичкиÊевропейци,ÊотÊголемитеÊпромишлениÊ
потребителиÊдоÊМСПÊиÊдомакинствата,ÊдаÊсеÊвъзползватÊотÊрастежаÊиÊотÊ
нискитеÊексплоатационниÊразходиÊнаÊенергиятаÊотÊвъзобновяемиÊизточници.Ê
ГарантиранетоÊнаÊпрякÊдостъпÊдоÊчистаÊенергияÊнаÊдостъпниÊцениÊзаÊвсичкиÊ
потребителиÊщеÊизискваÊпазарниÊинструментиÊзаÊпостиганеÊнаÊпо-стабилниÊ
цениÊиÊдоговориÊвъзÊосноваÊнаÊдействителнитеÊразходиÊзаÊпроизводствоÊнаÊ
енергия. 
ОтÊлятотоÊнаÊ2021 г.ÊнасамÊценитеÊнаÊенергиятаÊпретърпяхаÊбезпрецедентниÊ
скоковеÊиÊнестабилностÊиÊоказахаÊсериозноÊвъздействиеÊвърхуÊ
домакинстватаÊиÊикономикатаÊвÊЕС.ÊЗаÊдаÊсеÊсмекчатÊпоследицитеÊотÊтоваÊ
развитиеÊнаÊпазара,ÊКомисиятаÊпредложиÊиÊдържавитеÊчленкиÊсеÊ
споразумяхаÊзаÊширокÊнаборÊотÊспешниÊмеркиÊзаÊсправянеÊсÊвисокитеÊцениÊ
наÊенергията,ÊкатоÊсъщевременноÊсеÊгарантираÊсигурносттаÊнаÊдоставките. 

ЕвропейскиятÊсъветÊпризоваÊКомисиятаÊдаÊускориÊработатаÊпоÊструктурнатаÊ
реформаÊнаÊпазараÊнаÊелектроенергияÊсÊдвойнатаÊцелÊдаÊсеÊгарантираÊ
европейскиятÊенергиенÊсуверенитетÊиÊдаÊсеÊпостигнеÊнеутралностÊпоÊ
отношениеÊнаÊклимата.ÊПланиранатаÊреформаÊнаÊструктуратаÊнаÊпазараÊнаÊ
електроенергияÊбешеÊобявенаÊотÊпредседателяÊФонÊдерÊЛайенÊв годишнатаÊ
ѝÊречÊзаÊсъстояниетоÊнаÊСъюза миналатаÊгодинаÊиÊвключенаÊв работнатаÊ
програмаÊнаÊКомисиятаÊзаÊ2023 г. ОбщитеÊочертанияÊнаÊподобренатаÊ
структураÊнаÊпазараÊнаÊелектроенергияÊбяхаÊпредставениÊнаÊминистритеÊотÊ
комисаряÊпоÊвъпроситеÊнаÊенергетикатаÊКадри Симсон наÊзаседаниетоÊнаÊ
СъветаÊпоÊенергетикаÊнаÊ19Êдекември. 
 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

СтруктураÊнаÊпазараÊнаÊелектроенергия:ÊКомисиятаÊзапочваÊ
консултацияÊотносноÊреформатаÊвÊподкрепаÊнаÊпреходаÊкъмÊ

чистаÊенергияÊнаÊдостъпниÊцени 



 

 

 

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 

  
22 

ВлизаÊвÊсила РегламентътÊзаÊчуждестраннитеÊсубсидии (РЧС).ÊТозиÊновÊнаборÊ
отÊ правилаÊ заÊ справянеÊ сÊ нарушенията,Ê причинениÊотÊ чуждестранниÊ субсидии,Ê
щеÊ позволиÊ наÊ ЕСÊ даÊ останеÊ отворенÊ заÊ търговияÊ иÊ инвестиции,Ê катоÊ
същевременноÊ сеÊ гарантиратÊ еднаквиÊ условияÊ наÊ конкуренцияÊ заÊ всичкиÊ
дружества,Ê извършващиÊ дейностÊ наÊ единнияÊ пазар.Ê РегламентътÊ бешеÊ
предложенÊотÊКомисиятаÊпрез майÊ2021 г. иÊодобренÊотÊЕвропейскияÊпарламентÊ
иÊСъветаÊпрез юниÊ2022Êг. —ÊрекордноÊкратъкÊсрок. 

НовитеÊ правилаÊ относноÊ нарушаващитеÊ конкуренциятаÊ чуждестранниÊ
субсидии 

РЧСÊ сеÊ прилагаÊ заÊ всичкиÊ икономическиÊ дейностиÊ вÊ ЕС:Ê тойÊ обхващаÊ
концентрациитеÊ (сливанияÊ иÊ придобивания),Ê процедуритеÊ заÊ възлаганеÊ наÊ
обществениÊ поръчкиÊ иÊ всичкиÊ другиÊ пазарниÊ ситуации.Ê СÊ новитеÊ правилаÊ наÊ
КомисиятаÊ сеÊ предоставяÊ правомощиетоÊ даÊ разследваÊ финансоватаÊ помощ,Ê
предоставенаÊ отÊ публичниÊ органиÊ наÊ държавиÊ извънÊ ЕСÊ наÊ дружества,Ê
упражняващиÊстопанскаÊдейностÊвÊЕС,ÊиÊдаÊкоригираÊприÊнеобходимостÊнейнитеÊ
нарушаващиÊефекти. 

Концентрация,ÊзаÊкоятоÊеÊподаденоÊуведомление,ÊнеÊможеÊдаÊбъдеÊзавършенаÊиÊ
наÊразследванÊоферентÊнеÊможеÊдаÊбъдеÊвъзложенаÊпоръчка,ÊдокатоÊКомисиятаÊ
водиÊ разследванеÊ поÊ тях.Ê ВÊ случайÊ наÊ нарушениеÊ наÊ товаÊ задължениеÊ
КомисиятаÊможеÊдаÊналагаÊ глоби,Ê коитоÊмогатÊдаÊдостигнатÊдоÊ10 %ÊотÊобщияÊ
годишенÊ оборотÊ наÊ дружеството.Ê КомисиятаÊ можеÊ същоÊ такаÊ даÊ забраниÊ
субсидиранаÊ концентрацияÊ илиÊ възлаганетоÊ наÊ общественаÊ поръчкаÊ наÊ
субсидиранÊоферент. 

РЧСÊпредоставяÊнаÊКомисиятаÊширокÊнаборÊот правомощияÊ заÊ разследване сÊ
целÊ събиранеÊ наÊ необходиматаÊ информация,Ê включително:Ê i)Ê даÊ изпращаÊ
исканияÊ заÊ информацияÊ доÊ дружествата;Ê ii)Ê даÊ провеждаÊ посещенияÊ заÊ
установяванеÊ наÊ фактитеÊ вÊ рамкитеÊ наÊ СъюзаÊ иÊ извънÊ негоÊ иÊ iii)Ê даÊ започваÊ
пазарниÊпроучванияÊнаÊконкретниÊсекториÊилиÊвидовеÊсубсидии.ÊКомисиятаÊможеÊ
същоÊ такаÊ даÊ разчитаÊ наÊ информация,Ê предоставенаÊ отÊ дружества,Ê отÊ
държавитеÊ членки,Ê кактоÊ иÊ отÊ всякоÊ физическоÊ илиÊ юридическоÊ лицеÊ илиÊ
сдружение. 

АкоÊ КомисиятаÊ установи,Ê чеÊ еÊ налицеÊ чуждестраннаÊ субсидияÊ иÊ чеÊ сÊ неяÊ сеÊ
нарушаваÊ функциониранетоÊ наÊ единнияÊ пазар,Ê тяÊ можеÊ даÊ сравниÊ
отрицателнотоÊ ѝÊ въздействиеÊ поÊ отношениеÊ наÊ нарушаванетоÊ наÊ вътрешнияÊ
пазарÊ сÊ положителнитеÊ ефектиÊ наÊ субсидиятаÊ върхуÊ развитиетоÊ наÊ
субсидиранатаÊстопанскаÊдейност.ÊАкоÊотрицателнотоÊвъздействиеÊеÊпо-голямоÊ
отÊ положителнитеÊ ефекти,Ê КомисиятаÊ можеÊ даÊ наложиÊ структурниÊ илиÊ
неструктурниÊ компенсационниÊ меркиÊ наÊ дружестватаÊ илиÊ даÊ гиÊ приемеÊ катоÊ
ангажименти,ÊзаÊдаÊсеÊотстраниÊнарушаванетоÊнаÊконкуренциятаÊповедение. 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

РегламентÊзаÊчуждестраннитеÊсубсидии:ÊвлизатÊвÊсилаÊ
правилаÊзаÊгарантиранеÊнаÊсправедливиÊиÊотворениÊпазариÊ

вÊЕС 



 

 

 

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 

  
23 

ЕвропейскиятÊ институтÊ заÊ иновацииÊ иÊ технологииÊ (ЕИТ) стартираÊ „УчебенÊ
центърÊ наÊ ЕИТ“Ê—Ê новаÊ инициативаÊ заÊ улесняванеÊ наÊ достъпаÊ доÊширокотоÊ
предлаганеÊ отÊ странаÊ наÊ институтаÊ наÊ образованиеÊ иÊ обучение,Ê съчетаващоÊ
иновацииÊиÊпредприемачество. 

ЧрезÊноватаÊобширнаÊонлайнÊплатформаÊзаинтересованитеÊучащиÊвечеÊмогатÊ
даÊ получатÊ достъпÊ доÊ богатитеÊ програмиÊ заÊ образованиеÊ иÊ развитиеÊ наÊ
умения,ÊпредлаганиÊотÊЕИТÊиÊнеговитеÊдеветÊобщностиÊнаÊзнанияÊиÊиновацииÊ
(ОЗИÊнаÊЕИТ).ÊПървитеÊкурсове,ÊпредлаганиÊнаÊплатформата,ÊсаÊвÊобласттаÊнаÊ
климата,Ê храните,Ê здравеопазванетоÊиÊсуровинитеÊиÊщеÊподкрепятÊпреходаÊвÊ
областтаÊ наÊ умениятаÊ заÊ по-екологичнаÊ иÊ по-проспериращаÊ Европа.Ê
ПостепенноÊщеÊ бъдатÊ добавениÊ допълнителниÊ курсове,Ê коитоÊ даÊ обхванатÊ иÊ
другиÊ темиÊ катоÊ енергетиката,Ê цифровитеÊ технологии,Ê селскотоÊ стопанство,Ê
производството,ÊградскатаÊмобилност,ÊкултуратаÊиÊтворчеството. 

ОсвенÊ набораÊ отÊ новиÊ курсове,Ê образователнитеÊ дейностиÊ вÊ рамкитеÊ наÊ
УчебнияÊцентърÊнаÊЕИТÊвÊбъдещеÊщеÊпредлагатÊуслуги,ÊкоитоÊвÊминалотоÊбяхаÊ
разпръснатиÊнаÊразличниÊуебсайтове,ÊнасочениÊкъм: 

УченициÊ отÊ среднитеÊ училища чрезÊпроектаÊнаÊЕИТ GirlsÊGoÊCircular,ÊкойтоÊ
помагаÊ наÊ младиÊ момичетаÊ даÊ развиятÊ технологичниÊ иÊ предприемаческиÊ
умения,ÊсвързаниÊсÊекологичнияÊиÊцифровияÊпреход. 

Студенти чрез обозначениетоÊ наÊ ЕИТ —Ê сертификатÊ заÊ качество,Ê койтоÊ сеÊ
присъждаÊ наÊ изключителниÊ образователниÊ програми,Ê насочениÊ къмÊ
иновациите,Ê предприемачеството,Ê творчествотоÊиÊлидерството.ÊВÊрамкитеÊнаÊ
товаÊ обозначениеÊ съсÊ своятаÊ мрежаÊ отÊ 200Ê университетаÊ ЕИТÊ разработиÊ 65Ê
магистърскиÊ иÊ докторскиÊ програми,Ê коитоÊ вечеÊ саÊ завършениÊ отÊ надÊ 4 500Ê
учащи. 

Професионалисти чрез курсовеÊ иÊ семинариÊ наÊ ЕИТ,Ê коитоÊ неÊ саÊ
предназначениÊзаÊполучаванеÊнаÊдиплома.ÊДоÊмоментаÊнадÊ100 000ÊучащиÊсаÊ
участвалиÊвÊтезиÊонлайнÊобразователниÊдейностиÊнаÊЕИТ.ÊПрофесионалиститеÊ
щеÊ сеÊ възползватÊ същоÊ отÊ целевитеÊ програмиÊ заÊ развитиеÊ наÊ уменията,Ê
включителноÊ новатаÊ инициативаÊ наÊЕИТ DeepÊTechÊTalent,Ê чиятоÊцелÊ еÊединÊ
милионÊ учащиÊ сеÊ даÊ овладеятÊ уменияÊ вÊ областтаÊ наÊ дълбокитеÊ технологии,Ê
и АкадемиятаÊ наÊ ЕвропейскияÊ алиансÊ заÊ акумулаторнитеÊ батерии,Ê коятоÊ щеÊ
работиÊсÊдържавитеÊ—ÊчленкиÊнаÊЕС,ÊиÊпартньоритеÊотÊсектораÊсÊцелÊобучениеÊ
иÊповишаванеÊнаÊквалификациятаÊнаÊ800 000ÊработнициÊпоÊцялатаÊверигаÊнаÊ
доставкиÊнаÊбатерии. 

ВисшиÊ училищаÊ (ВУ) чрез инициативатаÊ наÊ ЕИТÊ заÊ ВУ,Ê коятоÊ подкрепяÊ
факултетитеÊ вÊ преподаванетоÊ вÊ областтаÊ наÊ иновациитеÊ иÊ
предприемачеството.ÊПонастоящемÊвÊинициативатаÊнаÊЕИТÊзаÊВУÊсаÊвключениÊ
50Ê проекта,Ê вÊ коитоÊ участватÊ надÊ 290Ê висшиÊ училищаÊ иÊ 300Ê неакадемичниÊ
организации.ÊСамоÊпрезÊ2021 г.ÊпоÊпроектиÊбяхаÊобучениÊнадÊ9 900Êстуденти,Ê
академичниÊиÊнеакадемичниÊкадриÊиÊбяхаÊподпомогнатиÊнадÊ310ÊстартиращиÊиÊ
разрастващиÊсеÊпредприятия. 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

СтартираÊучебенÊцентърÊнаÊЕвропейскияÊинститутÊзаÊ
иновацииÊиÊтехнологии:Êпо-доброÊпредлаганеÊнаÊобучениеÊпоÊ

предприемачество 
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ТазиÊ годинаÊЕСÊотбелязва 30-ата годишнинаÊнаÊсвояÊединенÊпазар —ÊедноÊотÊ
основнитеÊ постиженияÊ наÊ европейскатаÊ интеграцияÊ иÊ еднаÊ отÊ основнитеÊ ѝÊ
движещиÊ сили.Ê СъздаденÊ наÊ 1Ê януариÊ 1993 г.,Ê единниятÊ европейскиÊ пазарÊ
позволяваÊсвободнотоÊдвижениеÊнаÊстоки,Êуслуги,ÊхораÊиÊкапиталиÊвÊЕС,ÊкатоÊ
улесняваÊживотаÊнаÊхоратаÊиÊразкриваÊновиÊвъзможностиÊзаÊпредприятията. 

ВÊ продължениеÊ наÊ 30Ê годиниÊ единниятÊ пазарÊ доведеÊ доÊ безпрецедентнаÊ
пазарнаÊ интеграцияÊ междуÊ икономикитеÊ наÊ държавитеÊ членки,Ê коятоÊ служиÊ
катоÊдвигателÊзаÊрастежÊиÊконкурентоспособностÊиÊподкрепяÊикономическатаÊиÊ
политическатаÊсилаÊнаÊЕвропаÊнаÊсветовноÊравнище.ÊТойÊизиграÊключоваÊроляÊ
иÊзаÊускоряванеÊнаÊикономическотоÊразвитиеÊнаÊновитеÊдържавиÊчленки,ÊкоитоÊ
сеÊприсъединихаÊкъмÊЕС,ÊкактоÊиÊзаÊпремахванеÊнаÊбариеритеÊзаÊнавлизанеÊнаÊ
пазараÊиÊзаÊстимулиранеÊнаÊрастежа. 

ПрезÊ последнитеÊ месециÊ единниятÊ пазарÊ показаÊ важнотоÊ сиÊ значениеÊ катоÊ
помогнаÊнаÊЕвропаÊдаÊсеÊсправиÊсÊпандемиятаÊотÊCOVID-19ÊиÊсÊенергийнатаÊ
кризаÊвÊрезултатÊнаÊрускотоÊнашествиеÊвÊУкрайна.ÊЗапазванетоÊиÊукрепванетоÊ
наÊцелосттаÊнаÊединнияÊпазарÊщеÊпродължиÊдаÊбъдеÊотÊсъщественоÊзначение,Ê
заÊдаÊможеÊЕвропаÊдаÊотговориÊнаÊновитеÊпредизвикателстваÊпоÊкоординиранÊ
начинÊ иÊ даÊ продължиÊ даÊ подкрепяÊ конкурентоспособносттаÊ наÊ европейскитеÊ
икономики. 
ЗаÊдаÊсеÊгарантира,ÊчеÊединниятÊпазарÊпродължаваÊдаÊбъдеÊобщоÊблаго,ÊкоетоÊ
постигаÊ резултатиÊ заÊ всичкиÊ хораÊ вÊ ЕС,Ê КомисиятаÊ непрекъснатоÊ работиÊ заÊ
неговотоÊ развитиеÊ вÊ новиÊ областиÊ иÊ гарантира,Ê чеÊ правилата,Ê коитоÊ вечеÊ саÊ
въведени,Ê работятÊ наÊ практика.Ê ЗаÊ тазиÊ целÊ КомисиятаÊ работиÊ вÊ тясноÊ
сътрудничествоÊ сÊ публичнитеÊ органиÊ наÊ държавитеÊ членки,Ê коитоÊ споделятÊ
отговорносттаÊзаÊефективнотоÊприлаганеÊнаÊправилатаÊнаÊединнияÊпазар.  

ПрезÊ декемвриÊ 2022 г.,Ê приÊ стартиранетоÊ наÊ поредицатаÊ отÊ проявиÊ заÊ
отбелязванеÊ наÊ 30-ата годишнинаÊ наÊ единнияÊ пазар,Ê КомисиятаÊ
представи аналитиченÊ документ относноÊ състояниетоÊ наÊ единнияÊ пазарÊ 30Ê
годиниÊследÊсъздаванетоÊмуÊиÊролятаÊмуÊнаÊдвигателÊнаÊустойчивосттаÊнаÊЕС.Ê
ПрезÊ 2023 г.Ê щеÊ имаÊ многобройниÊ дебати,Ê изложенияÊ иÊ кампании,Ê
организираниÊ съвместноÊ съсÊ заинтересованитеÊ страниÊ вÊ целияÊ ЕС,Ê заÊ даÊ сеÊ
популяризиратÊ успехитеÊ наÊ единнияÊ пазарÊ иÊ даÊ сеÊ ангажиратÊ гражданитеÊ вÊ
обсъжданетоÊ наÊ неговотоÊ бъдеще.Ê ВÊ тозиÊ контекстÊ КомисиятаÊщеÊ публикуваÊ
съобщение,ÊвÊкоетоÊщеÊбъдатÊпредставениÊзначителнитеÊпостиженияÊиÊползиÊ
отÊ единнияÊ пазар,Ê катоÊ същевременноÊ щеÊ бъдатÊ набелязаниÊ пропускитеÊ вÊ
прилаганетоÊиÊбъдещитеÊприоритетиÊзаÊединнияÊпазар,ÊкоитоÊщеÊпродължатÊдаÊ
играятÊключоваÊроля. 
https://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ЕдинниятÊевропейскиÊпазарÊнавършваÊ30Êгодини 
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КомисиятаÊ взеÊ решениеÊ даÊ определи КамерунÊ катоÊ
несътрудничеща държаваÊ в борбатаÊ сÊ незаконния,Ê недеклариранÊ иÊ
нерегулиранÊ (ННН)Ê риболов,Ê катоÊ муÊ издадеÊ т.нар. „червенÊ картон“.Ê ОтÊ
сегаÊ нататъкÊ държавитеÊ —Ê членкиÊ наÊ ЕС,Ê трябваÊ даÊ отказватÊ вносаÊ наÊ
продуктиÊ отÊ риболовÊ отÊ Камерун,Ê дориÊ когатоÊ теÊ саÊ придружениÊ отÊ
сертификатиÊзаÊулов,ÊзаверениÊотÊнационалнитеÊоргани. 

ДнешнотоÊрешениеÊсеÊосноваваÊна РегламентаÊнаÊЕСÊотносноÊНННÊриболов,ÊсÊ
койтоÊ сеÊ гарантира,Ê чеÊ достъпÊ доÊ пазараÊ наÊ ЕСÊ получаватÊ самоÊ законноÊ
уловенитеÊ продуктиÊ отÊ риболов.Ê ВключванетоÊ наÊ КамерунÊ вÊ списъкаÊ наÊ
несъструдничещитеÊ държавиÊ сеÊ основаваÊ на продължаващитеÊ сериозниÊ
недостатъци,ÊпосочениÊвÊприетоÊпрезÊфевруариÊ2021 г.Êуведомление,ÊкоетоÊ
вечеÊсъдържашеÊпредупреждение,ÊчеÊеÊвъзможноÊКамерунÊдаÊбъдеÊопределенÊ
катоÊ несътрудничещаÊ държава.Ê По-специалноÊ тоÊ сеÊ основаваÊ наÊ факта,Ê
че органитеÊнаÊКамерунÊнеÊсаÊуспелиÊдаÊосигурятÊадекватенÊконтрол върхуÊ
националнияÊ риболовенÊ флотÊ иÊ даÊ предприематÊ необходимитеÊ корективниÊ
меркиÊ заÊ прекратяванеÊ иÊ предотвратяванеÊ наÊ дейноститеÊ поÊ НННÊ риболов.Ê
КамерунÊпродължиÊдаÊрегистрираÊриболовниÊкораби,ÊкоитоÊизвършватÊдейностÊ
извънÊнеговитеÊводи,ÊвключителноÊкораб,ÊкойтоÊучастваÊвÊНННÊриболов,ÊкатоÊ
същевременноÊнямаÊнаблюдениеÊнаÊтехнитеÊдейности. 

НННÊ риболов еÊ еднаÊ отÊ най-сериознитеÊ заплахиÊ заÊ устойчиватаÊ
експлоатация наÊживитеÊводниÊресурси.ÊНННÊриболовътÊзастрашаваÊосноватаÊ
наÊобщатаÊполитикаÊнаÊЕСÊвÊобласттаÊнаÊрибарствотоÊ (ОПОР)ÊиÊусилиятаÊнаÊ
ЕСÊ заÊ насърчаванеÊ наÊ по-доброÊ управлениеÊ наÊ океанитеÊ наÊ международноÊ
равнище.Ê ОсвенÊ товаÊ НННÊ риболовътÊ представляваÊ голямаÊ опасностÊ заÊ
морскатаÊ средаÊ иÊ морскотоÊ биологичноÊ разнообразие.Ê КатоÊ
изпълнява ЕвропейскияÊ зеленÊ пакт иÊ преследваÊцелтаÊ наÊООНÊ заÊ устойчивоÊ
развитиеÊ„ОпазванеÊиÊустойчивоÊизползванеÊнаÊокеаните,ÊморетатаÊиÊморскитеÊ
ресурси“,ÊКомисиятаÊприлага подходÊ наÊ нулеваÊ толерантностÊ спрямоÊНННÊ
риболов. 

НаредÊсÊдругитеÊсиÊмеркиÊКомисиятаÊсътрудничиÊсÊтретиÊдържавиÊсÊогледÊнаÊ
по-доброÊуправлениеÊнаÊрибарствотоÊиÊсÊцелÊдаÊгарантира,ÊчеÊвсичкиÊдържавиÊ
спазватÊмеждународнитеÊсиÊзадължения.  
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

БорбаÊсÊнезаконнияÊриболов:ÊКомисиятаÊопределяÊКамерунÊ
катоÊнесътрудничещаÊдържава 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊФевруариÊ2023Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

01 Февруари  ГрадÊЯмболÊ 80 години от отпе-
чатването на пър-
вия брой на вест-
ник „Народен дру-
гар“  

Дружество на писателите 
– Ямбол, 

Регионална библиотека 
„Г. С. Раковски“ 

jam_lib@yahoo.com, 

Тенко Тенев 

0889955227 

01 Февруари   Пресъздаване ри-
туала на народния 
празник Трифон 
Зарезан  

Община Ямбол, 

Народно читалище 
„Пробуда-1909“-Ямбол  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

probu-
da1909@abv.bg 

046/663936 

Ê11 февруари  с. Скалица 

община 
„Тунджа”  

„XVII Общински 
празник на вино-

то“ 

конкурси за произ-
водител на най-
добро вино и ра-

кия  

Община „Тунджа” 

Кметство с. Скалица 

Народно Читалище 
„Светлина-1928”  

046/66 15 65/ 344 

 

0895506922  

12 февруари   ГрадÊЯмболÊ Концерт на Каме-
рен оркестър 
„Дианополис“  

Община Ямбол, 

Камерен оркестър 
„Дианополис“-Ямбол  

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

Красимира 
Султанова 

0894485118 

14 февруари  Град Ямбол  95 години от рож-
дението на профе-
сор д-р Иван Сла-
вов  

Община Ямбол, 

Дружество на 

писателите – Ямбол, 

Регионална библиотека 
„Г. С. Раковски“ 

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227 

 14 февруари  Град Ямбол  80 години от рож-
дението на профе-
сор Любен Бумба-
лов  

Община Ямбол, 

Дружество на 

писателите – Ямбол, 

Регионална библиотека 
„Г. С. Раковски“ 

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

jam_lib@yahoo.com, 

Тенко Тенев 

0889955227 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊЯнуариÊ2023Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

14 февруари  гр. Стралджа 
и селищата 
на община-
та  

Празник на лоза-
ря 

„Трифон  Заре-
зан“ 

ОА, Кметства и кметските 
наместничества  от общи-

ната  

тел.04761/64-67, 

04761/64-68 

e- mail: 

obsht-
ina@straldzha.bg  

14 февруари 
от 

11:00 часа  

Местността 
„Лозята“  

Отбелязване на 
празника на лоза-
ря „Трифон Заре-
зан“  

Народно Читалище 
„Развитие“ 

гр. Елхово 

Община Елхово  

Община Елхово 

Албена Драгоева -
мл.експерт ППХД 

тел: 0478/ 88 025  

19 февруари Град Ямбол  150 години от ги-
белта на Апостола 

на свободата – 
Васил Левски 

Община Ямбол, 

Профилираната гимназия 
„Васил Левски“  

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 

046/661990  

21 февруари  Град Ямбол  85 години от рож-
дението на Петър 
Лозанов  

Община Ямбол, 

Дружество на 

писателите – Ямбол, 

Регионална библиотека 
„Г. С. Раковски“ 

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227 

23-26 февруа-
ри  

Град Ямбол  XXIV Междунаро-
ден маскараден 
фестивал 
„Кукерландия“  

Община Ямбол, Община 
„Тунджа“  

yambol@yambol.bg; 

046/681 221  

23 февруари  Град Ямбол  „Аз съм кукерче“ 
– детски фолкло-
рен празник  

Община Ямбол, Общинс-
ки детски комплекс - Ям-

бол  

yambol@yambol.bg; 

046/681 221, 

odk_yambol@abv.bg 

046/661 308 

24 февруари  Град Ямбол  Конкурс-изложба 
за детска рисунка 
„Моята Кукерлан-
дия“  

Община Ямбол, 

Народно читалище 
„Съгласие-1862“  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 
sa-

glasie_jambol@abv.b
g 

046/664 127 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊЯнуариÊ2023Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

25 февруари  Централен 
площад  

Честване на баба 
Марта - Провеж-
дане на „Базар на 
мартеницата“  

Община Елхово, 

Център за подкрепа за 
личностно развитие - 

Общински детски 
комплекс  

Община Елхово 

Албена Драгоева -
мл.експерт ППХД 

тел: 0478/ 88 025  

26 февруари  гр. Елхово  Общински кукерс-
ки празник – 

По традиция праз-
ника  се провеж-
да  по време на 

сирна неделя. Ор-
ганизирането му 
има за цел да по-
каже традициите 

и обичаите на 
българските праз-
ници свързани с 
кукерските игри, 
да съдейства за 
тяхното съхране-

ние и за предава-
нето им от поко-
ление на поколе-
ние. Кукерските 
игри се оценяват 
от компетентно 

жури, като всяка 
група има въз-

можност да изпъл-
ни своя обичай в 

рамките на 15 
мин. 

  

25 февруари  Град Ямбол  Кукерландия“- 
изложба-
фотоконкурс и 
гост-фотограф  

Община Ямбол, 

Ямболска Фотографска 
Общност, 

Художествена галерия 
„Жорж Папазов“ 

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 

Стойка Цингова 
0889137258, Стоян 

Стоянов  

24 февруари  Град Ямбол  Арт ателие по по-
вод Международ-

ния 

фестивал  
„Кукерландия“  

Народно читалище „Зора-
1945“  

zora_yambol@mail.bg 

Евдокия Янкова 

0879069613 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊЯнуариÊ2023Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

февруари  Град Ямбол  „Рисунка“ тради-
ционна изложба 
на групата на ям-
болските художни-
ци  

Представителство Съюз 
на българските художни-

ци – Ямбол, 

Община Ямбол  

Петър Тепсизов 
0877318261, 

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 

февруари  с. Чарган, 

община 
„Тунджа“  

85 години Куке-
ри, традиционни 
маскарадни игри 
в с. Чарган  

Народно читалище 
„Просвета-1928“, 

с. Чарган  

0885515304  

Февруари-март  Община Ям-
бол 

Община 
„Тунджа“ 

Международен 
маскараден фес-
тивал 
„КУКЕРЛАНДИЯ“  

Община Ямбол 

Община „Тунджа”  

046/661570 

046/66 15 65/ 344 

046/684 316  

 Февруари-
март  

с. Чарган 

с. Кабиле 

с. Генерал 
Инзово 

Община 
„Тунджа“  

Национален ку-
керски празник 
„КУКЕРИАДА- Тун-
джа, Долината на 
кукерите“  

Община „Тунджа”  046/661570 

046/66 15 65/ 344 

046/684 316  



 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я   
О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Я М Б О Л  

ИНФОРМАЦИОНЕНÊБЮЛЕТИН 
 

ОБЛАСТНАÊАДМИНИСТРАЦИЯÊЯМБОЛ 
Ямбол,Êул.Ê„ЖоржÊПапазов“Ê№18 

Тел:Ê046Ê686814 
e-mail:Êregion@yambol.government.bg 

www.yambol.government.bg 

Ре-

каÊТунджа,Êс.ÊКоневец 


